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Komunistai re a amnestijos Rusijoj
Švedijoj vėl sočia 

listinė valdžia

buržuaziją ir t. t. tokios repre
sijos-dar suprantamos (Kurgi 
ne! Red.), bet jau

persekiojimų komunistinės 
Darbininkų Grupės visų pa
saulio kraštų proletarai ko
munistai niekados negali do
vanoti.

ŠVEDIJOS 
VALDŽIOS

BALISTINĖS
EMJERAS

Ostinę valdžią
Socia]istų vadas Branting 

kviestas sudaryti naują 
nisterių kabinetą

pa- 
mi-

Jugoslavijos kabinetas 
atsistatydino

Naujai valdžiai sudaryti 
kviestas Liuba Jovanovič

pa-

Kantono “raudonieji” 
sumušė “fašistus”

Žemaičiai sulaikė gabeni 
mą javų iš Lietuvos

Jugoslavijos ministerių kabi 
netas atsistatydino.

Komunistai reikalauja 
amnestijos Rusijoje

dei represijų prieš 
Komunistų Partijos

Komunistų Partijos

Dresdeno “Volkszeitung” pa
skelbia šitokį Rusijos komunis
tų Darbininkų Grupės atsišau
kimą :

| tarptautini komunistinį 
ir jam simpatizuojanti prole- 
tarijatą 
Rusijos 
Grupę.
Rusijos

Darbininkų Grupė susideda iš
imtinai iš komunistų darbinin
kų, dirbančių ne kaipo valdinin
kai sovietuose, profesinėse sąr 
jungose ar partijos Įstaigose, 
bet tiesiai fabrikuose rr įmonė
se. Ji galutinai sutsikurij 1923 
metų kovo mėnesį, priėmus kai
po idealį veikimo pagrindą sa
vo paskelbtąjį “Manifestą”. 
Viešpataujantieji Rusijos Ko
munistų Partijos sluogsniai, ku
rie leidžia legaliai egzistuoti bur
žuazinėms įstaigoms, Darbinin
kų Grupei legaliai darbuotis ne
nori leisti, taip kad ji iš pirmų 
dienų jau buvo pasmerkta veik
ti nelegaliai, slapta. Nežiūrint
to, Darbininkų Grupė ėmė spa>r- ’ ninku Grupės, apie

klausimų, 
sustiprinti

Kai dėl visų kitų 
tai Grupė siekias 
proletarijato diktatūrą, pritrau
kiant valstybės ir pramonės ad- 
ministracijon darbininkų klasę 
per jos klasines organizacijas: 
darbininkų atstovų tarybas fa
brikuose ir Įmonėse ir gamybos 
sąjungas.

Darbininkų Grupė neturi nie
ko bendra su taip vadinamąja 
“Darbininkų Tiesa”, kuri sie
kias likviduoti visa, ka komu- 
nistinė spalio mėnesio revoliu
cija yra laimėjus, ir todėl yra 
monševistinė.

Visų kraštų komunistai, ypač 
proletarinė jų partijų dalis, gir
dėdami, kad Darbininkų Grupe 
priversta egzistuoti iięlegafinė- 
se sąlygose, ir žinodami jos ma
nifestą, stebis tokia Rusijos Ko- 
mrirjistų partijos centraiinio 
komiteto negudria politika, ku
rią jis veda prieš Darbininkų 
Grupę, kaip ir prieš visą dar
bininkų klasę aplamai. Bijoda
mas tat pasekmių, tąsai rusų 
centralinis komitetas deda visų 
pastangų, kad vienpusiškai in
formavus darbininkų klasę, kar
tais dagi tiesiog melus vartoda
mas!

Kai dėl persekiojimų Darbu
tai ne tik

užsienio darbininkų klasė nein
formuojama, bet

pačioj Rusijoj aštriausiai apie 
tai slepiama

ir dagi užsienio komunistų par
tijų cen traliniams organams fak
tai apie represijas prieš komu
nistus darbininkus uoliai užty
limi, arba iškraipomi.

Masiniai Darbininkų Grupes 
narių areštai, bado streikai ir 
ištrėmimai Į Sibiro kalėjimus 
draugų kaip G. Mįasnikovo, N. 
Kuznecovo, Prostatovo ir k., ly
giai kaip ir ištrėmimas iš Mas
kvos visų tų, kurie tik buvo Įta
riami, kad jie simpatizuoja Dar
bininkų Grupei, — visa tai pa
rodo, kokia pragaištinga yra Ru
sijos Komunistų Partijos cen- 
tralinio komiteto politika visam 
darbininkų klasės pasauli u L

Prieš socialistus-revoliucionie- 
rius, prieš menševikus, prieš

čiai augti ir stiprėti.
Detaliai visų jos principų čia 

nedėstysime, su jais gali, kad 
norėdamas, susipažinti iš jos 
“Manifesto”, išleisto vokiečių, 
rusų ir anglų kalbomis, čia mes 
nerime tik pasakyti, kad “vie
nybėje fronto” klausimu Darbi
ninkų Grupė atstovauja tai nuo
monei, kurios maždaug laikosi 
Vokietijos Komunistų Partijos 
Berlino Opozicija ir Komunistų 
Darbininkų Partija. Grupe ta
čiau nesitenkina klausimu dėl 
“vienybės fronto” sudarymo 
kraštuose, kur valdžia priklau
so buržuazijai, bet. taiko ji ir 
Rusijos sąlygoms, ir čia priei
na prie visai kitokio klausimo 
sprendimo, butdnt:

Ji reikalauja, kad darbinin
kų klasė, kaipo viešpataujan
čioji klasė Rusijoj, turėtų žo
džio ir spąudos laisvę!

Ir ta -nišų centralinio komi
teto linija yra 1 linija griovimo 
auteriteto, kuri užsienio komu-

• . * •«t *‘

rustai darbininkai ir sovietų Ru
sijos darbininkų klasė -rodo dir
bančiosioms masėms: ji yra pra
gaištinga visam proletarų, ko
munistų judėjimui.

Mes norimo, kad visų kraštų 
komunistų partijos, priklausan
čios Trečiąjam Internacionalui, 
susipažinusios su aukščiau mi
nėtu manifestu, pačios spręstų, 
ar teisingai elgias Rusijos Ko
munistų Partijos centralinis ko
mitetas šitokią politiką vesda
mas, ar jis nepasunkina musų 
darbo kovoj su visų kraštų so- 
ciališdavikais ir daryme komu
nistinės Įtakos * da-rbininkų kla
sei. »

Mes reikalaujame, kad jus, 
visų kraštų komunistai, priver
stumėte viešpataujančius Mas
kvos draugus paleisti iš kalėji
mų visus areštuotuosius darbi
ninkus komunistus ir aplamai 
paliauti represijas prieš revo
liucinių komunistų opoziciją.

Draugai, duokit urnai pagal
bos! Sveikindami:

I

Internacionale Komunistų 
Grupė. ........ z .

š ■ €

Savo bendraminčių draugų 
vardu ir savo pačių vardu pasi
rašo: Moskovsky, Rusija; Vasil- 
jev, Rusija; Stranmirova, Rusi
ja; Ali Akbar, Indija; Berger, 
Čekoslovakija; M. Safar, Afga
nistanas; A. Lepyn, Latvija; 
Hartz, Vpkierija, Hamburgas-; 

Puehringer, Vokietija, Berlinas; 
L. Berzyn, Latvija; Bracki, Len
kija, Varšuva; E. Kazakova, Ru
sija; Kurt Steinbrecher, Vokie
tija; E. Lauterbach, Vokietija; 
Achnied Halijev, Totorių Res
publika.

Antras atsišaukimas

STOKHOLMAS, spalio 16. - 
švcdijcr. socialdemokratų va
das Hjalmar Branting tapo ka
raliaus 
naują
Branting’as 
me.

pakviestas
minislerių

pakvietimą

sudaryti 
kabinėta.

priė-

16.
ka-

das, karaliaus 
sudaryti ministei

Soęial.iemckralų Va
liaus vėl pakviestas 
ninisterių kabinetą.

Švedijos parlamento 
kimu pasekmės

Barnąulą, 
su penke- 
Semipala-

Socialdemokratai laimėjo 
kis mandatus 
parlamente turės 104 vietas. 
STOKHOLMAS, Švedija, spa

lio 1. (Paštu). Rinkimų Į 
parlamentą daviniai 
kad socialdemokratai 

penkis mandatus dau- 
tris jų iš komunistų.

pen- 
naujame

gaiš Kuznecovu, Prostatovu ir 
daugeliu kitų. Kuznecovo žmo
na su dvejetu, mažų kūdikių 
(jauniausias tik dviejų mene
sių) buvo išvaryte Į 
o draugė Prostatova 
tu vaikučių išguita Į 
tinską (Sibire) !”

Toliau atsišaukime protes
te sakoma, kad pasaulinio ka
pitalo sėbrams, “pilietiniams 
banditams” ir caro generolams 
sovietų valdžia davė amnestiją, 
tuo tarpu gi šimtus komvlnis- 
tų ir toliau kankina kalėjimuo
se. Komunistinė darbininkų opo
zicija todėl dar7kartą atsišau
kia į visus Europos darbinin
kus komunistus, graudendama, 
kad jie savo susirinkimuose pri
imtu rezoliucijas su reikalavi
mais amnestijos komunistams 
ne tik kituose kraštuose, bet 
taipjau ir sovietų Rusijoje.

MŪVIU” LAKŪNAS AKRO
BATAS UŽSIMUŠĖ

LOŠ A'NGELES, Calif., spa- 
lio 16. — Krutamu jų paveiks
lų lakūnas akrobatas Diek 
Kervvood užsimušė, nukritęs 
žemėn nuo lekiančio 5(H) pėdų 
aukštumoj aeroplano.

VIENA, Austrija, spalio 
Jugoslavijos minislerių 

binetas vakar vakare atf 
lydino. Įteikdamas savo rezig
naciją karaliui Aleksandrui 
ministeris pirmininkas Davi- 
dovič pareiškė, kad jis negalįs 
privesti prie *>usitaikymo kroa
tus, serbus ir slovėnus.

| Karalius, priėmęs Davidovi- 
čo rezignaciją, naujam minis- 
terių kabinetui sudaryti pa
kvietė Liubą Jovanpvičą. Nau
jajame kabinete -dalyvausią vi
sos partijos, išskiriant senąją 
Pašičo grupe.

Kilęs dėl mūšių gaisras Kinų 
mieste padarė apie 7,000,000 
dole'rių žalos; daug žmonių 
žuvo

Francija nori gauti 
paskolos Amerikoj

Už geriausią prezidentą * .

Šiandien, Spalio 17 d.
PRAKALBOS

Mildos Salyje
•

Pradžia 7:30 valandą vakare
Ateikite pasiklausyt apie LA FOLLETTĄ ■ 

ir jo programą.
Kalbės angliškai Illinois valstijos La Folletto . 

komiteto pirmininkas p. McGowan, adv. K. Jurge
lionis ir kiti kalbėtojai.

Antrame Rusijos komunisti
nių darbininkų išleistame atsi
šaukime — proteste prieš “di
dybės manija sergančius auto
kratiškus vadus” be kita ko sa
koma :

“ Bėgė d i š k i ausiu, šlykščia u s i ų 
represijų pavartota prieš žino
mą seną bolševiką G. Miasniko- 
vą, į kurį komunistiški valdo
vai vieną kartą Permės kalėji
me# paleido tris kulipkas, norė
dami tuo budu atsikratyti to 
įtakingo ir mylimo darbininko 
komunisto. \ šoviniai nepataikė. 
Miasnikovas buvo paleistas, ir 
jis vėl be pykčio, anaiptol, da
gi su didesne meile ėmė darbuo
tis. Bet dėl to, kad jis kritika
vo liguistas ir klaidingas Rusi
jos Komunistų Partijos, Komu
nistų Jaunuomenės ir sovietų 
valdžios tendencijas, parodyda
mas, kas reikia gydyti ir taisy
ti, jis buvo dabar jau išdangin
tas j Sibirą ir Įkištas Tomsko 
kalėjiman, o jo žmona su dve
jetu mažų vaikų ir vienu dar 
ži'ndomu kūdikiu buvo taipjau 
išvaryti į Sibirą!

“Carų valdžia laikydavo Sibi
ro kalėjimus ir tundras kaipo 
žiauriausią bausmę, kuria ji su
gebėjo bausti savo priešus, re
voliucionierius; o šiandie sovie
tų valdžia siunčia savo geriau
sius kovotojus, revoliucingiau- 
sius draugus komunistus į tuos 
pačius katorgos kalėjimus ir 
tundras! Taip ji padarė su drau-

0RRS
Chicago iv apielinke,:— Ap

lamai gražu; mažu atmainos 
temperatūroj; lengvas- mainą- 
sis vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 650 F.

šiandie saulė teka 6:04, lei
džiasi 5:08 vai.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 16 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip: i

Anglijos, 1 sv. sterlingų .......  $4.49
Belgijos, 100 frankų ........ $4.84
Danijos, 100 kronų ............... $17.10
Italijos, 100 lirų ..............':... $4.37
Francijos, 100 frankų ........... $5.26
Norvegijps, 100 kronų $14.09
Olandijos, 100 florinų ........... $39.12
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.60
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.20

n.

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litų kursas .skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 **'
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
'Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pa^to išalidų už kožną siuntinį. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų daugiau.

liti} 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

$5.50
10.50
20.75 
31.00 
41.25
51.50
61.75 
72.00 
82.25
92.50

102.75

parcdo, 
laimėjo 
giau, 
Naujajame parlament? social
demokratai turės 104 vietas 
(pirma turėjd 99), o komunis
tai tik 4 (pirma jie turėjo 7). 
Kiek mandatų gavo konserva
toriai ir liberalai tikrai dar 
nežinoma. Nors socialdemokra
tai dar nelaimėjo absoliučios 
daugumos, bet jie vis tiek bus 
stipriausia parlamente f rak ei- 
ja-

Kadangi kariniu klausimu, 
kurs savo svarbumu stovi visų 
kitų klausimų prieky, vienas 
liberalų sparnas (demokratai) 
gerokai sutaria su socialde
mokratais, tat veikiausia nau
jai valdžiai sudaryti bus 
kviestas socialdemokratų 
das Hjalmaras Branting’as.

Rytoj tuc reikalu Įvyks prem- 
ministerio 

Mor-
jerc ir finansų 
konferencija su J. P.
ganu

tarp Amerikos finansininko 
Pierpont Morgano, premje- 
Herrioto ir Frantijos finan- 
miništerio Clementelio. Bus;

d; I sukėlimo Franci

HONKONGAS, Kinai, spalio 
16. — Pranešimai iš Kantono 
skelbia, kad pirklių savanorių 
korpusas, žinomas kaipo “ki
niečių fašistai,” po dviejų die
nų batalijos Kantono gatvėse 
su “raudonosios armijos” 
gemis, susidedančiomis iš 
niečių darbininkų, buvęs 
muštas.
• Kilęs dėl mušiu gaisras siau
tė Kantone visą trečiadienį, 
bet dabar jau apgesintas. Gais
ro padarytus nuostolius skai
to apie 7,0(10,039 dolerių. Del 
šaudymų ir ugnies daug' žmo
nių esą žuvę.

Jungtinei Valstijos protes- 
, tuoja Japonijai

'MUKDENAS, Mandžurija, 
spalio 16. Kadangi japonų
laikiašeiai pradėjo skelbti, buk 
amerikiečiai pristatę ginklų
Kinams ir Amerikos kareiviai 
kovoja Pekino valdžios kariuo
menes eilėse 
jos vado 
g fenai vą, 
militaris 
denor kap.
užprotestavo japonų 
bei.

je
ki-

pa- 
va-

prieš Mandžuri- 
gen. čang Tso-lino 

Jungtinių Valstijų, 
ohservuotojas Muk- 

N’orman Baldvvin, 
vyriausy-

114 METŲ NEGRAS MIRfi
Clementė-
Francijos

tečiau te
darysianti ;re\v Dili, gyvedęs 114 metų. Jis

LEX1NGTON, Ky., spalio 15. 
— Čia mirė negras vardu And-

SOKHOLMAS,. sp. 1.— Pa
sirodo, kati konservatoriai 
parlamento rinkimais laimėjo 
dvi vietas (buvo 62, dabar 64), 
dešiniųjų ūkininkų sąjunga 
taipjau dvi (turėjo 21 vietą, 
dabar 23), tuo tarpu liberalai 
ir laisvamaniai nukrito nuo 41 
ant 35.

Kaip bus pavesta sudaryti 
valdžią tuo tarpu jsunku pasa
kyti; tiek galima sakyt tikrai, 
kad jei bus sudaryta konser
vatorių valdžia, ji nepasilaikys. 
[Tryggero kabinetas rezignavo 
praeitą antradieni].

Žemaičiai sulaikė gabe
nimą javy užsienin

Viekšniuose ir Darbėnuose žmo
nės pasipriešino pirkliams ir 
neleido išvežti rugių iš Lie
tuvos.

[LŽJ. . Musų 
žiniomis Viekšnių 

rugsėjo

suėmė keletą

rugsėjo 4

KAUNAS 
gautomis 
miestelio gyventojai 
17 d. pastojo kelią pirkliams,
vėžuslerps rugius Į stotį, pri
vertė juos grįžti atgal ir iš
krauti javus į sandėlius. Rug
sėjo 18 pulkeliai moterų budė
jo miestely. Atvykusi iš Ma
žeikių policija
asmenų. Dabar žmonės nusi
ramino.

Darbėnuose 
vai. ryto žmonės pareikalavo
iš stoties viršininko, kad jis 
nesiųstų su javais vagono. Vir
šininkui atsisakius tai pildyti, 
minia iškrovė vagoną. Polici
ja išvaikė minią.

Gauname žinių, kad ir kito
se vietose 
Įvykių.

laukiama panašių

PARYŽIUS, spalio 16. šeš
tadieni žada Įvykti konferenci
ja 
J. 
ro 
sų
tariamos 
jai paskolos Jungtinėse Valsti
jose.

Paskola, pasak p. 
lio, butų suvartota 
valiutai sustiprinti, 
kią paskolą valdžia
lik tada, jei konferencijoj pa-į buvo gimęs 1810 ,m. gruodžio 
si rodys, kad ji bus galima 16 d. ir dalyvavo kare su Mek- 
gauti palankiomis Frandijai sika ir Jungtinių Valstijų pilie- 
sąlygomis. j tiniame - kare,
i - , - -

Visa Lietuva 
Susiinteresavus

Naujienų prieteliai iš įvairių dalių Suvie
nytų Valstijų praneša mums, Jog visa Lietuva 4 A

* yra susiinteresavus Naujienų telegrafinėms 
pinigų perlaidomis.

Lietuvos kaimiečiai ir miestelėnai rašo savo 
giminėms Amerikoje, kad jiems butų siunčiami 
pinigai telegrafu, nes jie gauna greitai ir be jo- 

- kio klapato iš artimiausio jiems pašto.
Naujienų telegrafinės perlaidos yra grei

čiausias pinigų pasiuntimo būdas: į 4 iki 10 die
nų pinigai išmokami adresantams po išsiuntimo 
iš Chicagos. O pinigai telegrafu yra išsiunčiami 
iš Naujienų beveik kasdieną. Naujienų telegra
mos kainuoja tik

50 CENTŲ
IĮ 'Siųsdami iš kitų miestų reikalaukit musų 
|| Telegrafinių aplikacijų; vietiniai, kam nepato- 
Į| gu pasiekti musų ofiso, kreipkitės j sekamus 
|| musų skyrius:
|| AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.

TUPIKAIČIO APTIEK A, 233 E. 115 St.
BENOŠT AUS APTIEK A, 1616 W. 47 St.

NAUJO E INI O S
II 1739 So. Halsted St, Chicago, I1L 

...... ............................. ; ' —;
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NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-l 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS Į

j. L FABIONAS CO

Rėdomas

PAS MUS. TAS. JUMS BUSi 
ANT NAUDOS. i

“Cigoniškės” dvaras

ninių valgių.
•rentai tarne mokyklos vaikų 
kad ‘Eagįe Pienas ypatingai 
gydant nedapenetus.

(Gaščiunų vals., Šiaulių apykr.)

y’-” r''' b 
............. . ■

KELIAI LIETUVOJE

Mes visi gerai žinome, kokie 
musų tiltai ir keliai. Apie tiltus 
nekalbėsiu, nes tas darbas dau- 
ifiausiai atliekamas’ vasarą, bet 
kelių taisymo rfeikalu reiktų vi
siems rimtai susirūpinti. Kuo
met pavasarj arba rudenį pa
čiumpa keliai, tai nors su oiįai- 
viu žmogus lakstyk, išvažiuoti 
jokiu budu nebegalima. Tas, 
kaip žinome, labai atsiliepia į 
ūkio padargų laužymą ir arklių 
begalinę kankynę. Tą visa leng
vai galėtų išvengti išnaudojant 
tiksliai laiką ir dardnt tuo rei
kalu atatinkamus žygius. Musų 
ūkininkai okupantus vokiečius 
įvairiais žodžiais “burnoja” bet 
priminus apie kelius, tai sako: 
“Jei vokiečiai butų ilgiau pabu
vę, tai butume visur gerus ke
lius beturį”. Tai ^ir vokiečiai 
mums kelius taisė? Ne. Musų 
pačių ūkininkai, 
mokėjo tinkamu 
priminti i.r net
taisytų, žiemos metu.įsakyda
vo nupilti kelius krūvomis, o pa
vasariui atėjus paskleizdavo. Ir 
vokiečių okup. metu iš tikrųjų 
keliai buvo daug geresni. Taigi 
aš ir noriu priminti Valsčiaus 
Valdyboms, kad padarytų ata
tinkamus žygius kelių taisymo 
reikalu. Dabar ūkininkai laike 
žiemą turi, kelias būna nevisai 
blogas, kodėl negali žvyru nupil
ti. O paskiau vasaros metu vėl. 
šauks neturį laiko, kad to išven
gus, teirul dabar nemiega.

—Ig. Blaivintas.

bet vokiečiai 
laiku jiems 

priversti, kad

šis dvaras jau antri metai 
kaip padalintas tapo naujaku; 
rįams kariškiartis ir šiaip to 
dvaro buvusiems ordinarčikams 
-bežemiams. Naujai susikūrę 
ūkiai labai sunkiai vystosi ir ne
gali naujakuriai pradėti tinka- 
miaus gyventi. Dvaras padalin
tas ant 20 sklypų ir centro, ku
riam paskirta 45 hektarai že
mės, kuriuo rūpinas tuotarpu 
Gaščiunų Valsčiaus Savivaldybė 
jos apdirbimo klausimu. To dva
ro naujakuriams sunkiausia pa
dėtis yra su valstybiniais žemes 
ir savivaldybių mokesniais, nes 
kaip praėjusį nietą? taip ir šie: 
inet yra nustatyta mokėti mo
kesnis nuo I rūšies žemės, skly
pai gi naujakuriams padalinti 
yra nuo 19 ir nemažinus kaip 
iki 14 hektarų žemės kas einant 
Žemės reformos įstatymu skai
tosi H, III ir IV rūšies žemė, o 
čia nuo gyventojų plėšiama mo
kesnis nuo I pušies- žemės kas 
j.ems yra tokiu sunkiu finansi
nių momentu sunkiausia našta, 
nes gi ir valstybė turėtų atmin
ti, kad naujakuriams ne gi vien 
tik tėra ta pareiga kad užsimo
kėti mokesnius, bet juk reikia 
statyti triobesius kurt ūkį, pirk
lį gyvulius, trasas, sėklą, žemės 
ūkio įrankius ir daug kitų rei
kalų o pajamų juk tame ūkyje 
beveik iš pirmų antrų metų nie
ko nėra. Taigi ar gi negalėjo 
žemės reformos valdyba kuo
met dalino į sklypus žemes, nu
statyti ir jos rųšis, kad neapsun- 
kirnis naujakurius sunkiais mo
kesniais. Nors daug sykių ir 
karts nuo kaito yra prašoma 
Žemės Tvarkytojo prisiųsti tin
kamus raštus vietos savivaldy
bei, kad pastaroji galėtų nusta
tyti taisyklingai valstybinius žo 
mes mokesnius ir tuo reikalu 

DEMONSTRACIJA IR PRAKALBOS
Rengia

\ Lietuviu Amerikos Politiškas Kliubas
\ Ant North VVest Side

Spalio 19 d., 1924 m.,
ŠV. MYKOLO PARAPIJOS SVETAINĖJE 

1644 WabansM Avė.
Denionstracija prasidės 2 vai. po piet.

Turintieji automobilius arba trokus prašomi būti laiku. Prakalbos pra
sidės 3:30 po piet. Bus geriausi kalbėtojai, kurie aiškins apie sekančius 
rinkimus. Todėl kiekvienam svarbu išgirsti šias prakalbas. Prašome atsi 
vesti ir savo draugus bei pažįstamus. Kviečia KOMITETAS. Muual

J. sirvaitč -Gapaipne

buvo paduotas net visų to dvaro 
naujakurių kolektivis prašymas, 
bet Uis tik lieką tuščiu šauksmu 
girioje ir jokių pasekmių neduo
da, ir kuomet nuvykstamą pas 
žemes Tvarkytoją tuo reikalu, 
tai tenai tik pradžiugina, kad, 
girdi, jau šit tųojaus bus pada
ryki už pora dienų ar tai savai
tės laiko, o tuo tarpu naujaku
rius piauna netiksliais mokes
niais, ar tai yra tiesa, kad žemė 
valdoma IV pušies, o mokesnius 
reikia mokėti jau antri metai už

« kūdiki

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Siame gyriuje aea laiku 

nuo taiko gvildensime rei

kalu jdomiua būsiančioms 

motinoms ir motinoms jau
ny kūdikių.

Kūdikių aprūpinimu Ir pe

nėjimu yra dalyku gyvos 

svarbu Šeimynai ir laotal 

ir mes jaučiame, kad UI 
yra dalykas, kur) mes ta

rime reguliariškals laiko

tarpiais atvirai ir. laisvai 
perv.U4cntL

STRAIPSNIS 91 
Taisyklingas Maudymas ir 

Svarbus.
Kūdikius reikia sykį i dieną mau

dyti jei gydytojas neįsako kitaip. 
Rytmetis geriausias laikas (pirm pe
nėjimo), nors galima ir vakare, jei 
patogu. Kūdikio nereikia maudyti 
bent valandą po penėjimo, neigi tuoj 
prieš išvežimą oran.

Pirm bambos užgijimo reikia tik 
skepeta nubraukti. Paskui maudyti 
vonioje. Tą vartojant reikia įšildyti 
karštu vandeniu, o paskui dapilti kiek 
reikia šalto. Vanduo turi būti tokio 
šiltumo, kai kūnas, apie 98 iki zldO 
laipsnių Fahrenheit. Patartina var
toti termometrą. Jie nebrangus ir 
butini griežtumui. O jei negalima, 
tai motina turi patikrinti vandenį su 
alkūne. Jei vanduo patogiai šiltas 
kunui, tai gana. Niekados neliek kar
što vandens į vonią kūdikiui ten esant, 
nes yra pavojus nuplikini jo opią 
odą.

Pirm nurėi^/mo, pridabok, kad vis
kas jau butų prirengta. Abrusai, mui
las ir miltelįai turi būti po ranka. 
Muilas turi būti gryniausias, baltas ir 
ho kvepalų. t.abai mažai-jo vartoti, 
ir svarbu pridaboti, kad 'kūdikis bu
tų po maudynei gerai numazgotas, 
kad muilo nei trupučio ant odos ne
liktų. Motinos rankos turi būti šva
rios, o drapanose nereikia spilRij, kad 
neįdrėskus kūdikio.

Maudant, kūdikio 
plauti pirmučiausia, 
muilo neįeitų Į akis.’

galvą reikia 
Pridabok, kad 
Švarus rankš- 

Ivosii;- aprištas ant aki'.i išvengs to.
Jmuilyk galvą gerai ir numazgok 

pilnai ir greitai., Po to reikia aty- 
džiai rr lengvai nutrinti visą kūnelį 
su minkšta skepetėle. Po to pilnai 
.numazgok visa odą nuo muilo. Nu
šluostyk su šiltais minkštai# abru- 
;ais, netrinant, bet pridėliojanc. Jei 
kūdikis atydžiai nusausini inao,. tai 
miltelių labai maža reikia. Grynas 
taikumas reikia įdulkini tik j odoš 
raukšles, po rankomis ir tarpukišky.

Muštardo maudynės naudingos dėl 
nerviškumo ir nemiegojimo. Taisant, 
reikia pridėti pilną šaukštą myštar- 
dos i šešetą galonų šilto vandenio. 
Kūdikį tenai laikyti reikia dvi ar 
tris minutas, o išėmus gerai .nuginti 
ir tuo paguldyti. šita metodu pap
rastai tuoj iššauks atgaivinantį mie
gą. Nepatartina muštardo maudynė 
šiltame ore. jei to neįsako gydytojas.

Tėmyk Pavojaus ženklų 
Nedapenėjimo.

Didžiuma tėvų nedapenėtų vaikų 
neturi nei mažiausios idėjos, kad jie 
yra aukos pavojingos padėties. Ar 
jus manot, kad vienas trečdalis musų 
vaiku mokyklose butų nedapenėti ii* 
nedasverti jei tėvai tą žinotų? Ne- 
dapenėjimas visados veikia paslap 
čioms. Visą sistema galima pakęst 
jei nebus ganėtino skaičiaus sotybės 
maisto, bet tas kasimas eina taip iš
lėto, kad motinos no tuoj ij pastebi.

Apsaugok savo vaiką pridabodama 
Borden’s Eagle Pieną prie jo kasdie

Nesenai vesti eksperi- 
parodė, 
veikia

Skaitykit šituos straipsnius 
vaitę ir pasidėk ateičiai.

kas sa-

Phone Boulevard 9641
A. KAIRIS

Murinimo ir būdavojimo ge/icralis
K O NTR AKTORIUS-
3352 So. UalsM St.,

Namai 3356 Lowe Avė.

I rušį. Tokiu sutvarkymu jau 
niekuomet nebus galima pasta
tyti tinkamai ūkio ir tie nauja
kuriai kuriems lemta ta našta 
nešti netesės' ilgai jos vilkti ir 
bus priversti laikui praslinkus 
atsisakyti būti savistoviu ūkio 
kūrėjais. Tai turėtų stropiai 
atsižvelgti tos įstaigos, nuo ku
rių tas pareina, kad kiek gali 
ma atbiti į pagelbą , naujaku
riams ,kad palengvinus jiems 
jau ir taip sunkią naštą. t

—Skibax-(uturus.

1,1 ®'"§onoė hTcoM**1*

Jei negali žindyti sa
vo kūdikio, 
jam Eagle Pieną, 
maistą, kuris išauk
lėjo daugiau stiprių 
ir vikrią vaikų negu 
visi kiti kūdikių mai
stai krūvon sudėti.

duok

Tūkstančiai motinų 
liudijo jo vertę kai
po kūdikių maisto. 
Gydytojai rekomen
duoja jį dėlto, kad 
jis švarus, saugus ir 
lengvai kūdikių su- 
virškomas.

Nėra jokiu abejonių 
ayie jo grynuma ar
ba ' puiku rezultate 
Eagle Pieno dėl Kū
dikiu penėjimo. Jis 
visados grynas ir 
šviežias.

Jei nežinai kirid 
toti E a g 1 e Pieną, 
prisiūsk mums šitų 
paskelbimą ir mes pa
siusime jumė penėji- 
jimo instrukcijas, Kū 
dikių Knygą ir kito
kias brangias infor
macijas dykai.

THE BOMIEM «BANY 
Borden SldįnNev/York I

0 Metu Jubiliejus
Koncertas ir SoKiai

Rengia
LIET. RAUS. ROŽES PAS. KUORAS, CICERO, ILL.

Sukatoje ir Nedėlioję
Spalio 18tą ir 19tą, 1924

Durys atsidarys 7 vai. vak. Koncertas kaip .8 vai.

Lietuviu Liuosybės Svet.
14th St. ir 49th CL, .Cicero, III.

Dalyvaus Superior QuarteUs, "‘Birutės” Cho
ras, Solistai: E. Reckle iš Operosl p. Širvaitė-Gapšie- 
nė, P. Stogis, Heleri Pečiukaitis, Ida Divanoff ir ki
ti. Bus.daugiau visokiu pamarginimų kuriu nėra pa
minėta.

Kviečiame gerbiamą visuomenę skaitlingai at
silankyti, nes kliubas deda‘visas pastangas, kad vi
sus kuopuikįausiai užganėdinti.
Subatoj Koncertas su šokiais, o nedėlioj tik šokiai.

■ Kviečią L, Red Rose Club, Cicero, I1L
Muzika iš 9 ypatų PP vadovyste J. Poeįus.

Atkeliauja

|domųs

Svečiai

šeimyna.

Sekite

Vyry Vilnoniai Siutai
• ' • '.'M* * - '

Olselio iš-I . •

dirbystėj
Yra orderiai kens^Iiuoti vartotojų, 
dabar yrą parduodajni tiesiai publi
kai už mažiau negu: kainavo pasiuvi
mas. Nauji rudeniniai styliai, dai
lus Ir gražus modeliai, worsteds, ser
gės, tvveeds ir t.t. Vilnoniai, Ulstcr ir 
.Ulsterette Overkotai $18.75. Ateikite 
■anksti.

Ateikite tiesiai jį musų didelį 
olselio iš4irbystę

flMOlESALE TAILORS tsi. 1895
x Smith Bldg.

833-835 W. Jackson Blvd. 
Atdara ser. ir subatos vakare.

Penktadienis, Sp. 17, 1924 
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809 ,W. 351h St., Chicago
Tel. Bo levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St., Roojn 1111-12 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
T

Naujienas

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Room 1117—1122 
127 N. Dearborn Str.

Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytą 
ofise “Naujienų” name: 

1739 So. Halsted Str. 
Telef. Rooaevelt 8500

Panedėlio vakare: 
4601 S’o. Marshfield Avė.

ir Laukite A. A. OHs 1
ADVOKATAS

11 S. La, Šalie St., Room 2001 
Tel. Ratidolph 1034 — Vai. nao 9-6
L- Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775

6-8 ▼. v. apart Panedilio ir 
PStnyčios.

VIENYBE
Liaudies Universitetas

• * <• ’ D <j . ;;

Tas,\kuns turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žymiomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

/ < . h ,' ‘ • - ’’ . . s’ - *' / • ’ ■ r’ J

' Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBĖ,
193 Grand St Brooklyn, N. Y.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Vedu visokias bylas visuose teisr 
mubse. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis. ’

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

V«da bylas vlauoM Teismuos*. Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro , pirkimo i> 
pardavimo Dokumentus ir. įgaliojimus.

7 South Dearborn Street 
Telefonas Randolplt 82S1 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal UIT.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Rando) ph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Ate.

Tek: Pullm-an 6377

Tel. Dearborn 0057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:

Room 1726 
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. VVashington St.
Cor. VVashington & Clark

Namų Tek: Hyde Park 3395

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Tek Yordg 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 VV. WHshington St. Room 9)1 
Tel. ( cntral 6200

Cicero Utaminko vakare 
1314 S. Cicero A v. T.Ciccro 5036 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoi nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

Vėl. Lr.fayetie 4223
Plumbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visadoi 
patariu) u ju kuogeriauslal

M. Yuška,
:,228 W. 38-1 h St., < hieago, Ji. I
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I KORESPONDENCIJOS
žmonių buvo daug ir jie ap- 

vertino dailę, suteikdami vi- 
siemis lošėjams daug aplodis-

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant (li

Wilton, N. D. vos spėję pasiimti sužeistuosius 
skebns.

Angliakasių streikas. — Mušty
nės su streiklaužiais.

Jau 7-tas mėnuo kaip čia 
streikuoja Wash būrin Lignite 
(•oal Co angliakasiai. Streikas 
kilo dėl numušimo angliaka
siams algų ir dėl kompanijos 
atsisakymo toliau skaitytis su 
angliakasių unijos U. M. W. of 
A. 3803 lokalus ir 27 distriktu.

Angliakasių kova vis tolyn 
eina sunkyn; iš vienos pusės, 
artinasi šalta žiema, kuri čia 
yra pagarsėjusi savo dideliais 
šalčiais; kompanija gi meta 
lauk iš namų unistus darbinin
kus ir suleidžia į tuos namus 
skobus; antra, kompanija vis 
Jaugiau gauna streiklaužių. 
Nųrg kompanija negali gauti pa
tyrusių angliakasių, bet visgi 
gauna jaunų vaikezų, kurie, 
orui atvėsus apleidžia faunas 
ir eina streiklaužiauti. Kompa
nija tokių skebų turi apie 10; 
prieš streiką angliakasių gi dir
bo 350.

Spalio 9 d., 9:30 v. vakare pa
čiame Winton miestelyje įvyko 
muštynės tarp skiebų ir unistų. 
Suorganizuotas didelis būrys 
skebų atvyko iš kasyklos, kuri 
yra 8 mylių atstume nuo mies
telio, į Winton tuo laiku, kada 
didžiuma angliakasių, kurie tu
ri šeiminas jau buvo sugulę, ir

Skebų sužeista penkis; vie
nam ranka-išmušta ir galva per
skelta ir tas dabar guli Bismark 
ligoninėj, o kiti lengviau sužeis
ti. Iš unistų pusės trys sužeis
ti — du rusinai ir vienas lietu
vis. J. Banevich du dantis iš
mušti ir veidas sumuštas, M. 
Hilkey burna sumušta, o P. 
Martinkaitis užgautas hlakdžia- 
kiu per kairįjį petį ir lengvai 
sužeistas.

Rytinių valstijų angliakasiai 
saugokitės agentų, kurie jieško 
angliakasių važiuoti j Wilton, 
N. Dak. čia yra streikas, kuris 
gali tęstis dar gana ilgai, nes 
kompanija nenori pasiduoti, o ir 
unistai angliakasiai tvirtai lai
kosi, reikalaudami, kad kompa
nija ir toliau skaitytųsi su uni
ja, ir mokėtų senąją algą. Dabar 
gi kompanija moka 1917 m. algą 
ir nebesiskaito su unija, reiškia 
įvedė “open shop”.

—P. Martin,
Gen. Card No. 212024.

mentų. Tarpe aktų buvo ir vie
tinių mergaičių deklamacijų, 
kurios gražiai padeklamavo. Ki
ti vaidylos buvo visi iš Chica- 
gos, Lietuvių Meno grupos na-
riai, kurie po lošimui pašokę Iš
važiavo automobiliu namo. A. 
Stankus buvo gaspadorius tame 
vakare. Jis viską tinkamai pri
rengė ir prižiūrėjo. Vakare po 
perstatymui suėjo daug jaunuo
menės ant šokių. Daug jų buvo 
svetimtaučių. Jie garsino anglų' 
laikraščiuose ir kadangi Auroro
je nėra tiek daug parengimų, 
tai svetimtaučiai lanko ir lietu
vių šokius.

Lietuviai pradėjo įsigyti sa
vus namus. Kai kurie patys 
sekmadieniais taiso, budayojasi; 
ir gražino savus nameliu^ Gra
žus miestelis, kuriame gyvena 
apie 37,000 žmonių. Miestas pa
skendęs medžiuose ir didelę 
grožę teikia upės tekėjimas per 
vidurį miesto.—llęp. ; ?

delį skaitlių
LIETUVIŲ 

patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankumą šios 
Bankus.

Saugumas dėl Taupymo 
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surphis ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000;000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visą dieną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

James B. Forgan, Chairman. ___ Mąlvin A. Traylor, Prezidentas.

Randasi ant Dearborn, Monroe
žemutinio f 1 o r o W roįųJy ir Clark Streets,

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

Valandos nuo
8 ryto Ud 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 va), vakare.

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Aurora, III.
Auroros Lietuvių ‘Kliubo 

veikimas

Šis kliubas yra vienas didžiau
sių Auroros lietuvių organizaci
jų. Jame susispietę visi, pažan
gieji lietuviai, kurie karts nuo

tie skebai pradėjo pulti praei- karto surengia pramogas.
vius sutiktus gatvėse unistus. Į ^ekmadienj, spalio* 12 d., Rou- 
Skebai buvo apsiginklavę gele- nianian svetainėje, Įvyko šio 
žiniai* krumpliais ir blakdžia- kliubo vakaras. Puvo vaidinta 
Kiais. Vieną unistų, rusiną, J. “čigonės atsilankymas” ir “Vie- 
Banevich, skebai jau buvo par- aas iš musų turi apsivesti”, 
simušę ant gatvės bet tą pama- į Veikalai labai juokingi ir iki so-1 
tė unistai, kurie greitai susirin- čiai užganėdino publiką. Tarpe j 
ko ir savo sumuštą draugą iš- veikalų buvo ir smuiką ir piano 
gelbėjo. Ištiko muštynės. Ske- solo. Smuikininkas buvo nors 
bai buvo atsivežę ir mušeikas-1 jaunas, James Miller, iš Uhica- 
gunmanus “deputies”, kurie iš- gos, bet gražiai sugrajino porą 
sitraukę revolverius šoko ske- gabalėlių. Chicagietė p-lė Emi- 
bams pagalbon. Bet vistiek ske- lija Ramašauskaitč puikiai ša
bai turėjo bėgti atgal į kasyklą, skambino pianu.

■ ■

i Padvigubink : 2Z s
Į Savo Pinigus Į
■ Be rizikos, be darbo, be klapato, Jus galite padvigubin- ■J ti savo pinigus i 9 metus pasidėjęs į ■■

■Lietuvos Koperacijos Ranka ■
■ Padėsi
■ Padėsi
■ Padėsi
■ Padėsi
H PadėsiJ Padėsi

$100 po 9 metų gausi ........     $202.77
200 po 9 metų gausi ...........................   405.54 ■
300 po 9 metų gausi .................................... 608.31 ■
500 po 9 metų gausi .............................   1,013.85 ■

1000 po 9 metų gausi .......   2,027.70 ■
5000 po 9 metų gausi ..............    10,138.50 !'

Arba gali pasidėti pinigus trumpesniam laikui ir im- H
■ ti nuošimčius: M

’ Ant 3 mėnesių 5 nuošimčius <
■' Ant 6 mėnesių 7 nuošimčius '1■ ™

■ Ant ' 9 mėnesių 8 nuošimčius
■ Ant 12 mėnesių 9 nuošimčius
■ ■

< Nuošimčiai išmokami kasmet ar metų dalimis sulig ■
■ įdelninko noro. Įdėliai grąžinami padavus prašymą per Nau- ■ J j ienų Bendrovę ar per bile vieną banką Amerikoje. Del įdė- ■
■ lių pasiuntimo ir išpildymo formalumų kreipkitės į Nau- J
■ jienų Bendrovę, 1739 So. Halsted St., Chicago, III. asme-
■ niškai ar laišku.

LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS Į
■ Laisvės Alėja 62 ■

1 Kaunas, Lithuania 2

■ ■■■■■■■ ■ ■„■■■■■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■,■■■■■■■■ ■■ai 
j LLf.KTRA
| iviesą Ir pajlegą suvedame | senui Ir naujus namai, taipgi <Hrb* 
į teves. Cash arba ant tšmoHjimo.į Ptrmstinl Lietevią Elektros Karporaeija Amerikoje į
i THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Imc. § f A HAUlhlIM,I 1619 W. 47th SL, Tel. Boulevard 7101,1892. Chicagt.

?

Miltvaukee ir Ashland Avenues

BIG BARGA1NS
Satutday SALE

Ateik į CONTINENTAL rytoj ir sutaupyk daug pinigų ant vyrų ir vaikų rūbų — taipgi ant moterų čeverykų 
ir pančiakų. Yra didelis išpardavimas kiekviename departmente, rytoj —
KRAUTUVĖ ATDARA 9 VAL. RYTO, ATEIKITE ANKSTI, KAD GAVUS PILNĄ PASIRINKIMĄ.

VILNONIAI SIUTAI SU 2 
KELNĖMIS

Motery Šilkinės Pančiakos
Subatos išpardavimui! 1000 porų “Holeproof” ir 
Allen “A” žinomo garantuoto šilko, kiekviena pora 
yra gera, juodos ir spalvuotos, išpardavimui ryto, 
porai

Vaiky Pančiakos
Vaikų ir mergaičių nertines pančiakos Allen “A” pa
žymėtos pančiakos, labai gerai dėvisi, 1
subatos išpardavimui, porai I ww

“ VAIKŲ SIUTAI
Didumo nuo 7 iki 17 metų, siutai su 2 kelnėmis, 
tiktai vilnoniai, specialiam išpardavimui rytoj

$1O
VAIKŲ OVERKAUTAI

Didumo nuo 4 iki 10 — tikrų vilnų, geri šilti over- 
kautai — dėl veikinu — sepcialis išpardavimas rytoj 

$7.50
VAIKŲ SIUTAI

Didumas nuo 3 iki 8 — tikrai vilnoniai Jersey ma
teriolo, geri dėl mokyklų ir žaidimui —• specialis 
išpardavimas, rytoj

$2.95
VAIKŲ SVETERIAI

Naujausi Jersey styliai, tokie kurie vaikams patin
ka, — veiti $3.50, išpardavimui po

$2.69

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo .1 iki 9 vakare.

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

Dr. J. M. Chrzan
Specialistas ligų: skilvio, žarnų ir 
plaučių. Gydo gerai šlapumo ligas.

1046 Milwaukee Avė., kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Haymarket 
9149. Ros. Keystone 4130. •

NUPIRK
Ty pe writerį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padaryki didel) > smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniauaie 
mašinėle su lietuviškomis nrtdimit 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamoa

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str^ 

Chicago; III.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasiryžę tar
nauti lietuviams.

Z"" ..... . ......... . ..............
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

• 9 iki 12, 1 iki 3 deiną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St. Chicago, III.

Vyry ir Vaiky Rūbai
Žieminio storumo, tikrai vilnoniai, su 2 kelnėmis — 
gerai pasiūti iš gero materiolo — labai stiprus pa
mušas, tikrai šilkinis, — visi geri stiliai, viena ir 
dviem eilėm guzikų, — kitur užmokėsite už tokius 
siutus $35 iki $40 — rytojaus išpardavime už $29.50

$29.50
Kiti siutai su 2 kelnėmis $60

VYRŲ IR VAIKINŲ ŽIEMINIAI 
OVERKAUTAI

Geros Vertės — šilti, madingi overkautai, gero ma
teriolo, vilnoniai, viena ir dviem eilėm guzikų, geri 
styliai dėl vaikinų ii\ dėl vyrų dėl gerai besiren
giančiu. Pamatykite rytoj! Išpardavimui po

$25
Kiti gražus overkuatai po $75.

Didelės Vertės Moterų CeveryKai
SUBATOS IŠPARDAVIMUI, NUO $5 IKI $7 VER- 
TĖS — visokio didumo, visokio platumo, bet nevisų 
stylių — ožiuko* skuros, lekeruoti ir atlasiniai slipe- 
riai ir oxfordai, pardavimui rytoj už

SUBATOS IŠPARDAVIMUI. Naujausi rudeniniai 
modeliai čeverykų iš geros kid skuros, suėdė, atlasi
niai, lekeruoti, naujausių padų, sliperiai ir pumps, 
visi yra žemomis kulnimis, ispaniški, Moteries Louis, 
sport, rytoj išpardavimui, porai

$4.85

Garsinkitės NAUJIENOSE

Of. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare 

, V.......... .. .............. ...  .

1 Dr. A. K. Rutkauskas
i GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Western Avė
i Tel . Lafayette 4146

i>.l. Blvd. 3138
M. Woitkew!ci 

BANIS 
AKUŠERKA

Puriu patyrimą, 
’asekmingai pa- 
arpauju mote- 
•ims prie gimdy- 
uo kiekviename 
atsitikime. Tei
kia ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote
rims ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

Z"....................................-

HERZMAN^
-Iš RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W« 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
Ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

t Dienomis: Gar.11
„ i . . J 3110. Naktj
Telefonai! < Drexel 0950

( Boulevard 4186
3410 So. Halsted St.

; Vai.s 9—10 A. M. ir po 8 vai. rak.
■ Special: Nedėlioms ofisas uždary

tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

I I ■■■ I "'H I 1111*

DR. CHARLES SEGAL ’
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po niet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 va), po piet.
Telefonas Midway 2880---------------------

• Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Are.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die- 
# ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 

iki 12 dieną.
•.........................-- ~

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofifio valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

> .......................... , Į /

.................................................... R

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 deiną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo S 

iki 2 vai. po pietų

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyrišką 

Vaikų ir visu chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted StM Chicago 

arti 81 st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 $. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610 

k................ . .......... , ,

'"11 ............... ■ .........R

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 ....
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:80 vakare

ii akimis, pasiterauk 
t. BLUMENTHAL

Optomotrint
Tel. Boulevard 6487 
4849 So. Ashland Avė. 
Kampan 47-tos ant 2 

lubų
1801 Blue Island Ava 
Phone Roosevelt 2025

r-..................... 111

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė. 
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:30 
Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaudette
„.I... ... . ........ .......  •
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Viena kopija .............. ................ • 8c
Savaitei ___ _ _ .........~ 18c
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Dviem mėnesiam ___ ______- 1.25
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Trims mėnesiams ..................... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money
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$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.. .75

ėmė duoti dėl lokauto nete
kusiems darbo darbinin
kams tokias pat pašalpas, 
kokias gauna paprasti be
darbiai. Kapitalistų klasė 
pasipriešino tokiai politikai, 
laikydamasi tos nuomonės, 
kad į darbininkus, neteku- 
sius darbo člel lokauto, i'ei- 

kię žiūrėti, kaip j tuos dar
bininkus, kurie neturi dar
bo dėl streiko. Lokautas

• h

(dirbtuvių uždarymas tikslu 
priversti ..darbininkus priim
ti blogesnes darbo sąlygas) 
tai esąs industrinės kovos 
įrankis, kurį vartoja kapi
talistai prieš darbininkus,— 
taip, kaip streikas yra dar
bininkų įrankis industrinė
je kovoje su kapitalistais. 
Kaip streikas, taip ir lokau
tas nesąs pamatas darbinin
kams imti iš valstybės iždo

Socialdemokratų partija 
Švedijos parlamente tuomet 
turėjo mažiaus atstovų, ne
gu dabar, todėl socialistinė 
valdžia negalėjo atsilaikyti

Dar viena socialistinė val
džia Europoje! *

Švedijos karalius pakvie
tė socialdemokratų partijos 
vadą, drg. Hjalmarą Bran- 
tingą, sudaryt ministerių 
kabinetą. Pirm to buvo mė
ginęs sudaryt valdžią libe
ralas, kuomet atsistatydino 
konservatorių kabinetas, 
bet jam nepavyko.

Drg. Branting priėmė ka
raliaus pasiūlymą, ir reikia 
tikėtis, kad neužilgio Švedi
ja turės socialistinę valdžią. 
Tai bus jau trečiu šalis Eu
ropoje, valdoma socialistų.

Atmaina Švedijos yal-

prieš sutartinų konservato- Raudonoji jura rytų šone, o di- 
rių ir liberalų atakų ir pasi- ^,l!ė u‘^ T vidul?
. i- dideliai pngelbsti Egiptui val
tį auke. ’dinti tą stoties vaidmenį.

Vos praėjus tečiaus dveje-i Nuo yra.
1 . f ~ \. namas “Nilo dovana , nes iš tik-
tui metų, drg. Brantingas rųju vįsa gyvybę Egiptui teduo* 
vėl grįžta valdžion, ir grįžta ,ia Nilas. .
stipresnis, Siee’u buvo pirma? Korintas butu tokia 

Pereito menesio -..
kovoje Švedijoje svarbiau^6’ kaiP ir gretinu Sacharos ar 

, , . / . . Livijos dykyhės. Bet Nilo upesias Mausimas buvo nusigin- vpačiai potvjn.ų gauf>iai 
klavimas. Nors socialdemo- užneša visu'savo kloniu derlin- 
kratai, kurie stoja už nusi- go dumblo, kuriame visa auga, 
ginklavimų, negavo absoliu-'o jos vanduo duodąsi išvadžioti 
tės daugumos, bet jiems ši-'ii pegasais po visą šalį' ir idi-6- 
tame klausime pritaria kai- atgaivinti saus‘up-‘ že'nę' 
rysis liberalų partijos spar- prįja delta, kurioje ji .pasidalina 
nas. Todėl naujam jam at- į septynias šakas.

Jei ne ta upė, tai 
j Dat plika, 

rinkimų 1 saules nudeginta, negyva dyky-

stovų bute -nusiginklavimo 
šalininkų veikiausia bus 
dauguma. Jąja pasiremda
mas, Brantingo kabinetas 
gailės veikti.

Jisai dar negalės vykinti 
socializmo, kadangi socialis
tų frakcija parlamente dar 
yra mažumoje, bet jisai ga
lės pravesti eilę reformų mi- 
litarizmo pašalinimui ir de
mokratijos sustiprinimui.

Seniausiųjų Tautų Prekyba
Asirijos prekyba A

Apie Asirijos prekybą nedaug 
težinoma. Vien iš buvusio ir 
vėliau išgriuvusio Ninevijos 
miesto iškasenų matyti, jog 
apie trejetas tūkstančių metų 
atgal, tenyksči'ih gyventojai ge
rokai nusimanę prekyboje ir, 
tu? būt, turėjo jau gerokai pa
kilusią pfamonę. Tai spręstina 
is iškastų trobesių sienų lieka
nų, ant kurių ' buvo surašyta 
Asirijos valdovų darbai, ir iš 
bareljefų (iškapojimų), kurių 
kiti buvę gana dailiai nudirbti.

Asirijos, tai pat ir Babiloni- 
jos gyventojai nuo seniausiųjų 
laikų pažinoję raštą ir seniau
sias žinomas knygynas pasauly 
benebus Asirijos valdovo, Ašur- 
banipalo (884 — 860 prieš Kris
taus giminią). Tas knygynas 
ilgą laiką išgulėjo nežinomas ir 
t’k nesenai buvo atrastas. Jis

džioje įvyksta rezultate par- Susid<xla iš 10 tūkstančių knygų, 
lamento rinkimų, kurie bu- ar teisingiau, lentelių, 
vo rugsėjo mėnesyje. Tuo-

išrašytą
kylių raštu (kyliaraščiu). Tųjų

se rinkimuose socialistų at- tarpe yra raštu apie žemdirbys-
stovų skaičius padidėjo.

Senamjam atstovų bute 
Švedijos socialdemokratai 
turėjo 99 atstovus. Rugsė
jo rinkimuose jie laimėjo 
dar penkias vietas, taip 
kad dabar socialdemokra
tų atstovų yra 104. Jie yra 
galingiausia partija, nors 
iki absoliutės daugumos 
jiems dar trūksta kokių 10 
balsų. ,

Socialdemokratų laimėji
mai Švedijoje yra įgyti ko
munistų ir liberalų lėšomis. 
Komunistai pirma turėjo 7 
atstovus, dabar turi tiktai 
4. Liberalai turėjo 41 atsto
vą, dabar turi tiktai 35.

Socialdemokratai paveržė 
3 vietas komunistams ir 2 
vietas liberalams. Kitos ke
turios vietos, kurias praki
šo liberalai, teko konserva
toriams, pravedusiems 64 
atstovus (vietoje 62), ir ūki
ninkų sąjungai, pravedusiai 
23 atstovus

Švedijoje 
Anglijoje, 
munizmas
bet stiprėja socializmas.

(vietoje 21).
taip pat, kaip ir 
eina žemyn ko- 
ir liberalizmas,

tę, prekybą, skolinimą, įkeitimą 
ir kitokias visuomeninio gyveni
mo sutąrtis.

Asirijos valdovo Sargond rū
mai Dar — šarukine, kurie ne
senai iškasti, buvę labai prąbam 
giai ištaisyti: patys jie buvo iš 
dramblio kaulo, paimu, cedrų, 
ir kiprų medžio pastatyti; jų 
vartai ir durys žalvario apsodo- 
mįs, sparnuotais jaučiais, įvai
riai išrašytomis lentelėmis ir 
paliruotais (emaliuotais) kok
liais papuoštos.

iš Asirijos miestų iškasenų pa
tirta, jog asiriečiai vartoję stik
lo daiktų, mokėję tekinti žiūro
nų stiklus (linzas) ir galėję ly
ginti ir išdailinėti brangiuosius 
akmenisbuvo gerai pažengę 
architektūroj ir skulptūroj; 
mokėjo mūryti trobesių skliau
tus ir dirbdintis cementinių bei 
žeistų plytų: nusimaYiė laukų į- 
drėgninimo, griovių, perkasų ir 
upių krantu išmurijimo įtaisy
me. Asirija buvo užkariauta 
lx)i jos galybe sugriauta 606 m. 
prieš Kr. g. sujungtomis medų 
ir babilioniečių jėgomis, o seka
mais trim šimtmečiais buvo iš
griautą ir išnaikinta jos zydin- 
tieji miestai. 1842 m. Ninevijos 
miestas buvo atkastas; jo lieka
nos ištirta, sienų 
skaityta ir tuo budu 
apie jos prekybą.

Babilonijos prekyba
Babilonija buvo didžios pra

monės ir prekybos šalis.’ žydų 
pranašas Ezekielis, vadina Ba
biloną “Kelionių šalimi ir pirk
liu miestų”. Babilono miestas

i didelis, ir prekiavo

parašai per
pūti rta

Drg. Brantingas bus jau 
trečią kartų premjeru. Dve
ji metai atgal liberalai, susi
dėjo su konservatoriais, nu- '^vo jabai 
vertė jį, kuomet valdžia, ku- su Rytų 4r Vakarų, šalimis. Nuo 
rios priešakyje jisai stovėjo, Persų įlankos šono Babilonas

Labai ypatinga yra Nilo žiotys

gaudavo perlų, brangiųjų akme
nėlių, medvilnės, skanėstų, kve
palų, dramblio kaulo, raudonojo 
medžio, šilko ir dažų. Diaugelis 
šių daiktų ėjo j jį stačiai, arba 
aplinkiniais keliais iš Indijos. 
Iš ten pareidavo į Babiloną ii" 
visi brangieji akmenėliai ir gar
sieji senovės veisliniai šunes. 
Babilonas prekiavo su Foinikais 
nuo kurių gatidavo cedrų medžio 
ir cino, žalvario darymui, o mai
nais į Foinikus vežė grudų, ku
rių kasmet daugybę išauginda
vo ir savo išdirbinio išdavinių 
kilimu, marškinių, šilkų, vilno
nių ir išsiuvinėtų daiktų, kurių 
dirbime to miesto gyventojai 
pasižymėjo. Net sunaikinus 
Babilono galybę ir galutinai už
kariavus tą miestą 
(521 m. prieš Kr. g.) 
apsčiai pasilaikė savo

Persams 
jis dar 

lobiu ir 
pramone. Babilonas vėliau buvo
vienas dvidešimties Persų impe
rijos satrapijų ir mokėjo visų 
didžiausią duoklę Persų valdo
vams. Babilonas turėjo prista
tyti valdovams maisto ir maitin
ti jų visą dvarą vieną trečdalį 
metų, žlugus Persų imperijai, 
Babilonas tapo paprastu sodžiu
mi ir ėmė menkėti; jo trobesiai 
pradėjo griūti ir, pagaliau buvo 
apnešti ir visiškai palaidoti ap
linkinių dykynių smėliuose, kol 
juos pereitą šim/tmetį atrado ir 
atkasė mokslįninkas Layard’as. 
Babilono ir Chaldejos žmomės 
buvo dideli žvaigždžiažiniai (as
trologai), ir nuo jų Graikai par
ėmė saulės laikrodį, dienos pa
dalinimą iš dvylikos valandų 
jų sverimo sistemą (svarus).

ir

Egipto prekyba
Egiptas turėjo, daug daugiau 

įtakos į Europos ir viso pasau
lio prekybos kilimą, negu Asiri
ja ir Babilonija. Tų dvieįų vals
tybių galybė ir turtai taip vei
kiai iškilo Istorijoje; kaip ir vel
niai išnyko iš jos, o Egipto pre
kyba ir visa kultūra išliko, gali
ma sakyti, ligi šiai dienai, nors 
ir teko jai išgyventi daug įvai
rių istorijos pąsikeitimų ir nu- 
s toj i mo nepri klausomy bes.
Egiptas ligi šiai dienai turi di
delės prekybinės svarbos ir te
betęsia tolyn savo istoriją nuo 
virš keturių tūkstančių metų.
Tos svarbos Egiptas turi ačiū
savo nepaprastai patogiai geo
grafinei padėčiai. Jis randasi 
Viduržemio juros kerčioje iš 
vienos pusės ir prieina j Raudo
nąją jurą —< iš antros būdamas 
tuo budu kaip ir pusiaukelio 
stotis tarp Rytų ir Vakarų; ir 
diduma prekybos tarp Europos, 
pietų Azijos tautų ir Vidurinės 
bei Rytų Azijos būtinai turi per
eiti per jį. Viduržemio jura
žiemiu šone. Sueco perkasas ir Dari

. Tai yra va.- 
dinamasis žemutinis Egiptas— 
viena derlingiausių jų šalių pa
sauly. Jo visai žemfe —- tai upės 
suneštasis smulkiausia dumblas, 
kuriame per metus sėjama pa
prastai trimis atvejais: pirmu 
atveju, kuris nors javas, o antru 
du kartu kuri daržovė arba pa
šarinė žole. Egipto žemėj užde
ra daug kviečių, linų, žemės 
riešutų (dura) ir daržovių: ly- 
šįukų, žirniuku, česnakų, svogū
nų cikorijos, dynių, agurkų ir Į 
Saločių. Kviečiai yra visų gau-' 
singiausis Egipto javas ir nuo, 
žiliausios senovės yra žinomas 
“Egipto grūdas”, o pats Egiptas' 
vadinama “pasaulio aruodas” iri 
‘duonos šaltinis budo metais”; 
Roma savo didžiausiojo klestėji-; 
mo metu maitinosi veik vieno- 
Egipto duona. Lėta Niilo upei 
geriau tiko laivininkystei, negu 
sriaunus Eufratas ar Tigras. 
Buriniais laivais Nfiu galimą 
plaukti prieš vandenį ir egiptie
čiai nuo senai mokėjo bures 
vartoti. Aukštojo Nilo aukštu
pio krantai susideda iš tinkamo 
tašyinbi ir statymui akmens: 
klinčo (kalkakmenio) — žie
miuose, smėlakmenio\— viduryj 
ir grafino bei sijento — pietuo
se. Tašytos sijento uolos trys 
tūkstančiai metų atgal buvo ga
benamos iš Aistiano kasyklų 
Nilo aukštupy pavandeniui į že
mutinį 
pajūrį. Egiptas 
kasamųjų turtų: 
geležies ir švino, 
giųjų akmenų: emeraldų, jas- 
perų, agatų, kalcedonų ir kito
kių. Datulių, ir paimu visuomet 
buvo gausiai. Vikmedžiai duo
davo daug sakų, o Egipto nend
rė — papiruso rašymui, tai yra, 
senovės popierių nuo, kurio par
ėjo ir dabartinis popierio var
das. Egipte niekada nestigo lau
kinių paukščių, įvairiausios žu
vies ir kitokios rųšies gamtos 
turtų, tinkamų daugybės žmo
nių išmaitinimui ir didžiulės 
pramonės bei prekybos sukūri
mui. ’ , '•

Egiptą ir Viduržemio 
turėjo apščiai 

aukso, vario, 
taip pat bran-

Nuo giliausios senovės laikų 
visas Egipto klonis, ypač žie
miuose, buvo visuomet tirštai 
gyvenamas. Jau pirmųjų Egip
to faraonų (valdovų) * architek
tūros bei kitokių darbų didybe 
ir iškilnumu negali atsistebėti 
šių laikų žmonės, t- o ką bekal
bėti apie vėlesniųjų laikų Egipto 
įtaisymus! Didžioji Piramida, 
kuri “savo dydžio žvilgsniu yra 
kuo’puikiausias žmogaus' pada
ras, anot Herodoto, buvo pasta
tyta šimto dvidešimt tūkstančių 
žmonių per dvidešimts metų; 
didžioji faraono Seti’o salė Kar- 
nake anglų senovės žinomo 
Fergusono yra vadinama “kil
niausiu visų, kada nors žmogaus 
rankomis šuklirtų architektūros 
padarinių”. Egipte nuo seniau
siųjų laikų pradėta statyti vi
suomenės triobesiai ir pa
togumai. Taip buvo pasta
tyta didžiulės visuomenes 
klėtys, į kurias buvo pilia- 
ma grudų* dalis bado metams: 
buvo kasama ir gręžiama šulinių 
dykynėse karavanų patogumui, 
ouvo kasama milžiniškų rezer
vuarų Nilo vandeniui sutausoti 
inųkų ‘lakstymui ir. ęilėš; įvairių 
perkasų prekybos i i r irigacijos 
tikslam^; prie faraonų Seti’o 1- 
ojo ir Rlamses 11-ojo buvo iš
kastas gilus perkasas tarp Nilo 
upės ir Raudonosios juros, vė
liau užgriuvęs, ir Persti valdovo 

itnauiintas.

Egiptas visuomet vare didoką 
prekybą, nuo pirmosios savo gy
vavimo dienos ligi nepriklauso
mybės' nusfojimo, nors ta pre
kyba buvusi dauginusiai svetim
taučių rankose: arabų (karava
nų prekyba), foinikų jr vėliau 
graikų (juros prekyba). Egipto 
išvežamosios prekės buvo: kvie
čiai, sakai, l>ran#ie.ii teki'n'ti ak
mens, stiklo išdirbiniai, alūnas-, 
plonos drobės, muslinas, dramb
lio kaulas, raudonasis medis, 
strauso plunksnos, arkliai ir ve
žimai; įvežamosios prekės/buvo: 
ladanas (smilkylas) ir kitoki 
kvepiamieji daiktai numirėlių 
balzamavimui ir tikybos apei
goms, vergai, brangieji nete
kinti akmens, alyva ir vynas. 
Minima net visas laivynas, kurį 
pastatė Egipto valdovai preky
bos ir karo tikslams. Seniausias 
laivo vąiždifi yra’ pasilikęs va
dinamosios “Amono Bažnyčios” 
bareljefe, pastatyme valdovės 
Hatšepsctės laikuose apie 1600 
m. prieš Kr. g. Tas bareljefas 
buvęs pastatytas paminėjimui 
kelionės į žemę “Punt”, kuri tu
rėjo būti pietų Arabija ar So- 
malija ir iš kurios egiptiečiai 
parsivežę “kvepiamojo medžio”, 
aukso, sidabro, dramblio kaulo, 
raudonojo medžio, saldžiosios 
žievės (karijos), beždžionių, šu
nų, vergų, ir leopardų kailių.

Kad Egipto valdovai ir turėjo 
savo didokų laivynų tačiau pre
kyba buvo svetimtaučių ranko
se, nes patys Egiptiečiai nemė
go juros' kelionių. Egiptiečių pa
stangomis j.buvo atlikta pirmoji 
žinoma istorijai didelė ilcdlionė 
aplink Afriką' 7-tą šimtmetį 
prieš Kr. g. (prie faraono Ne
ko). .

Didesnė Egipto prekybos da
lis buvo foinikų rankose, kurie 
turėjo savo naujokiją Memfio 
mieste. Egiptiečiai, kaip ir šių 
dienų Kinai, ilgai nemėgo turėti 
jokių santykių su svetimtau
čiais, bet faraono Neko sūnūs, 
Psametikas, pirmiau parsikvietė 
į savo kiemą samdytų graikų 
kareivių ir ragino graikus apsi
gyventi Egipte ir prekiauti su jo 
gyventojais. F Uostas Naukratis 
prie vadinamosios Kanopo Nilo 
šakos buvo paskirta graikų 
naujokijai. Į ten suplaukė grai
kų iš visų įžymesnių graikų 
valstybių ir prasidėjo tarp Egip
to ir Graikijos jšauni prekyba. 
Graikai gabeno 4 Egiptą vyno, 
indų (žiestų daiktų) ir šiaip 
meno dalykų o iš Egipto vežė 
namo: kviečių,, alūno, muslino, 
drobių ir papiruso. Graikai iš
moko nuo egiptiečių žemės ma
tavimo, kurio egiptiečiai tobulai 
mokėjo. Egiptiečiai pirmieji 
pradėjo piešti paveikslus iš ko 
išdirbo vėliau savo garsųjį raš
tą—ieroglifus, kuris, manoma, 
turėj.o įtakos ir į foinikų išrastą
jį ir graikų patobulintąjį dabar
tinį visų civilizuotųjų tautų var- 
cojamą alfabetą.

Egipto žlugimas ir nepriklau
somybės praradimas prasidėjo 
nuo 672 m. prieš Kr. g., kai jį 
užkariavo asirų karalius Asar- 
hadonas. Po keletą kartų egip
tiečiai sukildavo ir iš naujo su
kuldavo savdl monarchinę vals
tybę, bet toji pakartojamai bu
vo babiloniečių, o vėliau persų 
užkariauta (ir pagaliau virto 
Persijos provincija. Užkariavus 
Persų imperiją Aleksandrui Di
džiajam Makedoniečiui, Egip
tas liko jo valstybės dalimi, ir 
jis pačiame Nilo žiočių vakari
niame krašte įkūrė naują mies
tą Egipte, pavadinęs savo vardu 
—Aleksandriją, (332 m. prieš 
Kr. g.), kuris anuomet kaip ir 
šiandien yra vienu didžiausiųjų 
prekybos miestų pasauly.

[“T-tas”j š. M.

NACIONALIŲ PARKŲ IR 
PAMINKLŲ LANKYMAS

WASHINGT0NAS, spalio 15.
— Vidaus departamento žinio
mis per šių 1924 m. sezoną at
lankę’ nacionalius parkus ir 
m'inklus viso11,600,000 žmonių,
— 160,000 daugiau nei 1923 me
tais, nežiūrint didelių girių gai
srų ir gyvulių nasrų ir kanopų 
epidemijos, kas nemaža trukdė 
keliavimą vnač i Kalifornijos

(Teninyn)

"Viešpaties piršto” 
kurios kitada links- 

norėjo vienuoliai, 
sunkius aukso mai-

Pasiekę 
uolą, prie 
mindavos, 
nusimetę
šus, sėstis pasilsėti, bet staiga 
suplasnojo sparnais .uolos vir
šūnėj pelėda ir, klykdama keis
tu, baisiu balsu dingo nakties 
tamsoj.

Prakeikti bukite! Prakeik
ti ! išgirdo tame riksme šiur
po apimti vienuoliai..

Kaip padūkę, prisispaudę 
maišus bėgo toliau per ledyną, 
pfersigandę vienuoliai, nebepai- 
sydami nei kelio, nei savo 
draugų, risdamies uolomis, ner
damies į sniegą, šokinėdami 
per plyšius ir perpuldami ant 
slidaus ledo. Sukaitę, nuvargę, 
pasiekė vienuoliai čchcrio kal
ną. Čia vyriausiasis, vienuolis 
sunkiai alsuodamas pasibėgėjo 
sayo draugams į pryšakį, hp-

kazo upėmis ir v0ndėiis nubė
go. Daug kartų per tą laiką 
persai^Gruziją degino ir siau
be,'daug kartų ir Persai gru
zinų padegti liepsnojo. Nuo 
šventosios Ninos vienuolyno, 
nuo Tifliso ir Mcchelos tvirto
vių lik griuvėsiai beliko. O 
prakeiktieji vienuoliai ir šian
dien tebestovi, pavirtę akmeni-, 
mis, toj pačioj vietoj, kur juos 
prakeikė Kristus, ir šiandien 
tebevargsta naktimis’, tąsyda
mi po kalnus prakeiktąjį auk
są. Ir dabar artimųjų sodžių 
gyventojai girdi naktimis kaip 
prakeiktieji, tąsydami auksą į 
Kazbeko viršūnes, sunkiai al
suoja, verkia ir dejuoja. Gir
di, kaip bastos nelaimingieji 
po snieguotus laukus, 
ledynuose, laipioja 
uolomis. Girdi, kaip 
vienuolių maišeliuose

slidinėja 
plikomis 
skamba 

prakeik- 
rėd'arrias į juos prabilti, nura- tasis auksas ir kaip krinta iš 
minti, bet apakusi .brolija par- P° .1Q kojų akmens, sniegas ir 
stūmė jį ,^cihėn ir peršokusi lodąs, 

aT greičiau ėmė beg- daug
Kai

Per j f 
ti į aukštumas.

Pažvelgė atgal atsikėlęs vy
riausiasis vienuolis ir nustebo. 
Toli toli pietuose keliose vie
tose matomi, buvo dideli gaiš- H —
rai ir didele raudona pašvaistė 
buvo apėmusi visą ak i plotį.1’Td i 
padišachas, nesiilaukditmaš iš 
gruzinų atsake, pradėj(i-\įįipkot 
ir degint šalį.

J—Viešpatie, pasigąįfck!’
nusiminimo halsil ’šuriko vy
riausiasis vienuolis, tik dabar 
susipratęs, ką padaręs. Balsu 
šaukdamas pavijo jis savo 
draugus ir, ranką ištiesęs, pa
rodė raudoną nuo gaisrų dan
gų. Vienu malu sustojo vienuo
liai, susispietė į krūvą ir tūž
masties apimti pradėjo vaitoti. 
Įžiūrėję gi, kad ugnis sklaisto
si kaskart plačiau, vėl pasilei
do kopti aukštyn ir blaškyties 
po ledyną. ’

Nuo Arčkoido kalno 
nes pamatė vienuoliai 
liepsna apimtą Gruziją, 
tuose, kaip prieš saulei
raudoną Kazbeką, kurio viršū
nėj kybojo prie kryžiaus Kris
tus, įsmeigęs akis į liepsnojan-

viršu- 
viena
o ry-

tekant,

Vyriausiasis vienuolis, pa
matęs tokį baisų reginį ir di
delį stebuklą, numetė maišą, 
nuleido rankas ir kaip stabo 
ištiktas, sustojo vietoj. Penki 
vienuoliai suklaupė eile žemėj, 
du kniubsti sukniubo ant mai
šų, du parpuolė aukštielninki, 
trys, tartum užkits kito slėp
damies, sustingo vietoj, o visi 
kiti susispietė j vieną didelį 
guhguolį ir apsigobė galvas vie
nu dideliu apsiaustu.

Tada, atsikreipęs į 
liūs, tarė nuo kryžiaus 
lūs:

Per amžius 
kilę, vienuoliai! 
prakeikti bukite, 
kaltą savo brolių
milę auk^ą labiau už artimą 
savo! Per amžius stovėkite die
nomis suakmenėję toj pačioj 
vietoj, per amžius verkite nak
timis, tąsydami po kalnus pra
keiktąjį auksą!

Taip taręs išnyko Kristus, o 
Kazbeko viršūnė dar labiau pa
raudo nUo naujai apimlų ugni
mi Gruzijos sodžių ir apžėrė 
raudonais savo sniegų atspin
džiais suakmenėjusių vienu o-

vienuo-
Kris-

prakeikti bu- 
Per amžius 
pralieję ne- 

k ra u ją ir pa-

kurie padaro kalnėnams 
pragaišties.

kada prakeiktieji, besi
karstydami po kalnus, nuver
čia netyčia tokią didelę uolą 
arba ledo gabalą, jog nuo jų 
kritimo net 'apylinkės 
kalnai zVisų pavojingiau
sia tuose Rainuose1'hhksti rytą, 
prieš pat dieną, kada vienuo
liai nepasiekę Kazbeko viršū
nės ir pastebėję rytuose aušrą, 
■galvatrūkčiais bėga nuo kalnų 
į savo vietas.

Baugu darosi 
da, retkarčiais, 
kurio vienuoliu 
pila iš jo po ledyną prakeikta
sis auksas. Didelis kyla *tada 
triukšmas ir nelaimingojo vie
nuolio’ verksmas, nuo kurio 
dagi pačius drąsiuosius kalnų 
vedėjus ima šiurpas. Iki aušros 
rankioja paskui vienuoliai po 
ledyną auksą, skaito jį ir dė
lioja į maišus. Dar neprasisklai
do kalnuose rukai, o prakeik
tieji jau stovi savo vietose ir 
vėl laukia nakties su tikra vil
timi pasiekti Kazbeko viršūnę, 
paslėpti ten auksą ir nors kar
tą atsidusti po tiek 
bergždžio darbo.

Griaudu ir baugu 
šitose tyrumose, visų 
tuose kalnuose, 
gruzinas didžiai 
matęs ant kalno, debesims pra
siskyrus, suakmenėjusias pra
tiktųjų vienuolių štovylas ir 
vienuolyno griuvėsius. Niekas 
jų nesigaili, niekas nemini ir 
niekas dėl jų nesimeldžia- Tik 
amžinieji keleiviai, šaltieji de
besys, lanko retkarčiais vie
nuolyno griuvėsius, ir pasigai
lėję suakmenėjusių vienuolių, 
glamonėja juos, bučiuoja, klau
sinėja. Bet išklausę, nepravir
kę ir nė žodžio nepratarę, šal
ti, paniurę traukia toliau į am
žinąją kelionę. O žiaurus kal
nų vėjai, tyčiodamies 
lių kančiomis, kaukia, 
gia, švilpia aplinkui, 
jiems i akis sniego 
per amžius dainuoja 
nusiraminimo dainą.

kalnėnams, ku
pra plyšta kai 

maišas ir pasi-

amžių4-

šiandien 
pamirš- 

Kiekvienas 
nuliusth pa-

vienuo- 
s (nu

barsto 
smiltis ir
viena tonę

tovylas

O.UR

Pasakoja kalnų 
ilgainiui gimsiąs kalnuose 
ksai galvočius, kursai įspėsiąs 
visų prakeiktųjų vienuolių var
dus ir išvaduosiąs juos 
žino bergždžio darbo, 
suimsiąs auksą, kuriuo 
siąs Gruzinų žemę.

(Pabaiga)

vt dėjai JOg 
to-

iš am-

išpirk-

Svaidote, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausian turtas 
Murinę yra išvalantis, suininkš 

tinantis, atšviežinantis ir

I VU K Knygut
Murins Co.. Dpt. H. S<> 9B. OhioSt., Chicago Beau t y

nekenkiantis.
Jmns patiks jisai
e “Eye ('are” arha “Ey<
’. Dykai pareikalavus



Vilnoniai su šilkiniais dryželiais, 
frančužiškomis nugaromis, 2 kelnė
mis siutai, $35. Kiti, $25 ir $50.

Želi Clothlng Co. , '
1366 S. Halsted St.

Atdara vakarais ir nedėlioj. Musų 
siuvėjas kalba lietuviškai.
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DIKTATŪRA

DYKAI!

C RO A N

AUTOMOBILIAI

valcas; Čebatė

Wm. Landshaft

THE HpŪŠE o/ 
GREATER VALUES r Comet* 

Ashland.

Šviežiai 
svarui

Labai graži auganti kvietka ir 4 coliu vazonas su 
pirkiniu už $1 ar daugiau

sarai patys keikiu ir mums lie
piu keikti visus menševikų va
dus išdavikais, kurie tik ieško 
sau šiltų vietų. Bet jeigu jie pa
siduotų musų diktatūrai, tai ir 
jie galėtų gauti šiltas vietas iv 
niekas jiems už t'ai nieko nesa
kytų. žiūrėkite į musų draugus 
komisarus: jie sau važinėja pui
kiausiais automobiliais, palydi
mi ginkluotų kareivių, paskui 
juos seka buvusieji caro foto- 
grafistai, kurie nuima musų ko
misarų paveikslus visokiose po? 
zoše, kuriuos paskui iškabinoja 
ant visų sienų ir tvorų, kad mu
žikai

kams! (
Musų ir bbalsiš yra: Kuo blo

giau, tuo geriau. Mums labai 
pikta, kad karo nualinta Vo
kietija gauna paskolų savo pra
monei atstatyti, nes kada pa
kils pramonė, tai darbininkų gy
venimas pagerės,* o tada ir jie 
nenorės klausyti apie musų dik
tatūrų. Kitas dalykas su Rusi
ja. Nors musų komisarai, norė-
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2336 Milwaukee Avė
Tek Humboldt 0502

alėtų .juos matyti ir at
siminti, jog diktatūra dar gy
vuoja. Jie valgo pietus su kara
liais ir baronais, jie pasikrikšti
ja savo vardais mieste, gatves 
ir visokias įstaigas, jie dar gy
vi būdami sau paminklus pasi
stato. Bet tegul kas nors išdrį
sta jiems už tai nors žodį pasa
kyti,: caras daug kalėjimų pali-

Naiijifiny Koygy Krautuvė
1739 So. Halsted St„ Chicago, III

darni gauti paskolų, prižada už
statyti visus Rusijos turtus ka
pitalistams, bet mes nesakom 
Rusijos mužikams, kad jie bus 
apkrauti mokesčiais dėl atmokė- 
jimo tų skolų, nes Rusijoj gy
vuoja biusų diktatūra ir jiems 
žinoti apie tai visai nereikia. O 
kas. išdrįsta kų nors sužinoti, 
tam keliu ^ant krutinės....

— Kunigo žentas.

Naujos mados išdirbinio automobiliai su dideliu atpi 
ginimu. Atidaryti ir uždaryti modeliai.

Aš čia noriu paaiškinti visiems Rusijos žmonėms 
menševikams apie diktatūrų ir 
kitas komunizmo paslaptis, ku
rių tie išdavikiški menševikai 
niekaip negali suprasti. Pradėk 
tu, žmogus, jiems sakyti, kad 
komunistai yra geriausi darbi
ninkų užtarėjai, geriausi už lai
svę kovotojai 
tiek. Arba tu jiems sakyk, kad 
Rusijos žmonės patys save vaK 
do, kad ten gyvuoja darbininkų 
diktatūrą, tai jie tik juokias iš 
to. Tie menševikai sako, kad Ru
sijos žmonės prie komunistų 
valdžios šalies valdyme neturi jo
kio balso. Rusija, girdi, šiandie 
yra valdoma, kaip komunistams 
patinka, o ne taip, kaip Rusijos 
žmonės nori. Reikia^ girdi, kad 
žmonės patys turėtų teisės sprę
sti apie savo reikalus, patys 
rinktų valdžios atstovus, turėtų 
teisės laisvai šviestis, laisvai or
ganizuotis, turį turėti žodžio ii 
spaudos laisvę, kad jie laisvai 
galėtų išreikšti savo mintis apie 
savo reikalus ir visos šalies tvar-

ton, arba į Sibirą važiuoja ant 
vakacijų.

Kada Rusijos'žmonės nuvertė 
caro valdžių, tai. visi menševi

kai ir kiti sociališdavikai, ku
rie buvo caro kalėjimuose, tapo 
paliuosuoti ir pradėjo kalbėti 
Rusijos žmonėms apie visokias 
laisves, bet kaip tik mėsų drau
gai komisarai įsteigė savo dik
tatūrų, tai ir vėl luos sociališda- 
vikus sukišo į kalėjimus.- Lais» 
vok jie, mat, užsimanė. Laisvės* 
ir mes norime, bet tiktai sau, 
bet kų tie menševikai išmano 
apie laisve, kurie nė diktatūros 
nepripažįsta. Mes 
tis su kapitalistais ir bankinin
kais, nes jie mums, pinigų pa
skolina, o apie laisvę menševi
kams, štai ką pasakė musų drau
gas Zinovjevąs: “Keliu ant kru
tinės išdavikiškiems vadams so- ♦
cial-demokratijos!” Tai reiškia 
diktatūra! O jeigu kam musų 
diktatūra nepatinka, tai keliu 
ant krutinės ir smaug juos! 
Laisvės, lygybės, apšvietos rei
kalauja tie menševikai. O jie, 
tur būt, nežino, kad jeigu Rusi
jos žmpnės butų apsišvietę, tai 
mi|sų diktatūra negalėtų ten 
viešpatauti. Del to meš juoų ir 
mokinam tik tiek, kiek reika
linga musų diktatūrai. Apšvie- 
ta, rpokslas — tai buržujų iš- 
mislas. žiūrėkite kas darosi ki
tuose kraštuose, kur žmonės yra 
apsišvietę, ar ten sapnuoja kas 
nors apie diktatūrą,? Kur tau. 
Ten darbininkai valdžios atsto
vus nori patys sau rinktis, jie 
viską nori rašyt ir skaityt, apie 
viską kalbėt, visur savo nosį 
kišt, valdžios blogus darbus vie
šai peikia ir kritikuoja. Pamė
gintų jie taip daryti Rusijoj, 
tai — keliu ant krutinės išdavi-

O aš jums pasakysiu, kad tas 
viskas yra tikri socialburžųjų iš- 
inislai — “kad žmones patys 
spręstų apie savo reikalus”. Ką 
gi tie Rusijos mužikai gali žino
ti apie savo reikalus? Ar gi mu
žikai gali geriau žinoti, ko jiems 
reikia, negu draugai: Zinovje- 
vas, Dzeržinskis, Kamenevas ir 
kili komisarai? Kų musų drau
gai iš savo aukščiausios valios 
jiems paliepia, tas taip ir turi 
būt. Nes kitaip nebutŲ jokia 
diktatūra. Menševikai vis šau
kia, kad darbininkams reikia lai
svės žodžio, spaudos ir kitokių 
galų. Kur gi čia ne! Duok tu čia 
žodžio laisvę tokiam Rusijos 
mužikui, tada jis ir pradės kal
bėti, kad jam tas ir tas nege
rai; kad komisaras taip ir taip 
negerai daro, o tas kaip tik yra 
priešinga diktatūrai. Arba pa
velyk tu tiems mužikams vald
žios atstovus sau rinktis; tai 
kaip bematant musų draugai ko
misarai netektų gerų darbų ii 
diktatūrai butų galas. Dabar tai 
geriausia. Musų draugai komisa
rai patys save išsirenka ir lie
pia mužikams už juos balsuoti. 
Tokiu budu musų draugai turi 
sau komisarų vietas ir diktatū
ra gyvuoja ir mužikams nerei
kia galvų sukti beręikalingai su 
visokiais rinkimais.

Spaudos laisvę tu jiems duok? 
Oho! Jeigu Rusijos žmonės pra
dėtų patys leisti laikraščius ir 
knygas ir juos skaityti, tai mu
sų diktatūra, kaip rūkas išnyk
tų. Musų draugai komisarai dėl 
išlaikymo savo diktatūros nieko 
daugiau nepavelija skaityti Ru
sijos žmonėms, kaip tik tą, kų 
jie patys jiems parašo. O jeigu 
kur tik sugauna laikraštį ar kny
ga, išleistą dabar ar seniau, be 
diktatūros štenipelio, tuoj juos 
ekskomunikuoja ir sudegina; o 
jeigu sugauna kur tokį rašyto
jų. tai jį padeda ten, kur jis ir 
prie caro būdavo.

Menševikai, kurie nieko neiš
mano apie diktatūrą, baisiai py
ksta už tai ant draugų komisa
rų. Bet čia dalykas visai aiškus. 
Juk katalikų kunigai ir šiandie 
sako savo parapijonams, kad jie 
neskaitytų jokių knygų ir laik
raščių, kurios nėra jų pašventy- 
tos. O keli šimtai metų atgal, 
kada kunigai turėjo įsteigę sa
vo diktatūrų, tai jie visus bedė- 
viškų raštų rašytojus, tankiai ir 
skaitytojus, su jų visais raštais 
ant laužo gyvais sudegindavo. 
Jie, mat, gerai žinojo, kad jeigu 
tik parapijonys pradės skaityti 
I itokius raštus, negu pačių ku
nigų rašytus, tai tuoj pamatys, 
kad kunigai meluoja ir paliaus 
tikėję į dangų, į pragarų su vi
sais velniais ir jų diktatūra tu
rės žlugti. Taip pat daro ir mu- ; 
sų draugai komisarai Rusijoj. 
Jeigu tik pavelytų Rusijos įmo
nėms leisti ir skaityti visokius 
raštus, kur butų rašoma, kad

O kad tie menševikai nepri
pažįsta diktatūros, todėl jie taip 
ir daryti negali, todėl mes juos 
ir vadinam išdavikais, žiūrėki
te, kad ir toks menševikas Mac- 
Donald’as, ar jis ne išdavikas? 
Suskurdęs žmogelis, kuris nė 
automobilio negalėjo nusipirkti 
ir su reikalais važinėjo gatveka- 
riais, kol koks ten buržujus ne- 
padovanojo jam automobilio. 
Pas tuos menševikus visai .nėra 
tvarkos. Jų net eiliniai nariai 
drįsta kritikuoti * savo vadus ir 
jiems putėmijimus daryti.

Kitas dalykas Rusijoj, kur 
musų draugų komisarų diktatū
ra viešpatauja. Ten jeigu tik 
kas išdrįsta koki žodį ištarti 
prieš komisarus ir jų diktatū
rą, tas tuoj gauna kulką kak-

Mes
Gredtest Depdrtment Store

PAVASARINIAI VIŠČIUKAI
ištaisyti, šiame išpardavime, 32c

. MOTERįJ PIRŠTINES
Vienu stripseliu, mazgojamos, Chhmois, Suėdė ii 
Gauhlet pirštines, išsiuvinėtais viršais, visu mierų 
6’/e iki 8

.VAIKU BLIUZES
Peicales ir madras audimo, visokiais parinktais 
dryželiais, miera nuo 8 iki 16 '

, 66c.

SILKINES PANC1AK0S
Moterų šilkines pančiakos, pilnos mieros 
naujų rudeniniu spalvų, 'mieros 8V2 iki 10, vertos $2

$1.05

JAVŲ KIRTIMO iSPAROAVIMAS! T
Suimtos Specialai

NUO 9 RYTO IKI 3 PO PIETŲ
Nęimam orderių telefonu nei laiškais_____J, ~

GALIMA GAUTI NAUJIENOSE
Albtmią sekamų Lietuviškų šokių surinktų 

Vincento Niekaus.
Žirgelis, šokis; V. K.'Maršas; LelŲ 
lis; Aguonėlė, mazurka; Vazdelis; Pas. D. Espange 
Klumpakojis; Noriu miego; Vengerka; Kokietka 
Vyčių maršas; Klumpakojis No. 2; Suktinis; Ąguo 
nėlė; Pakeltkojis; Žilvitis; Rūtų darželis.

Kaina tik vienas doleris.

reikia žodžio 
ir spaudos laisvės, 'kad Rusijos 
žmonės patys turi rūpintis savo 
ir valstybės reikalais, tada ir Ru
sijoj musų draugų komisarų dik
tatūra pasibaigtų.

.Dabar, kada jie gali skaityti 
tik tų, kų musų draugai komisa
rai jiems parašo, tai jie gali kal
bėti tiems mužikams, visokius 
stebuklus apie diktatūrų.

Pavyzdžiui, draugas Rykovas, 
Saratovo mužikams pasakė šito
kį stebuklų: “Męs privertėme 
Anglijos karalių, baronus ir 

j markizus, bankininkus ir fabri
kantus ir admirolus imperialis
tinės Anglijos — garantuoti pa
skola revoliuciniai valdžiai, kuri 
sunaikino ir sušaudė savo carų, 
bankininkus ir baronus. Tai — 
viena. Bet mes apart to pasakė
me jiems: jus padarėte mums 
nuostolių savo intervencija. Pa- 

'dengkfte tuos nuostolius. Ir jie 
sutiko tatai padaryti”.

O ka? Ar nepuiku? Ar dar 
tiems menševikams neaišku, ką 
reiškia diktatūra?

Jeigu Rusijoj nebūtų komisa
rų diktatūros ir mužikai galėtų 
skaityti diktatūros ekskomuni
kuotus raštus, tai jie žinotų, 
kad Anglijos baronai, markizai, 
fabrikantai ir admirolai musų 
komisarų visai nenusigando ir 
kad jie jokių nuostolių visai ne
prižadėjo užmokėti, bet musų 
komisarai norėdami gauti pasko
lą, prižadėjo užmokėti Anglijos 
baronams, markizams ir fabri
kantams net senas nabašninko 
caro skolas. Bet dabar, kada 
viešpatauja komisarų diktatūra, 
tai jeigu kur ir pasitaiko musų 
komisarams išprašyti nuo baro
nų ir bankininkų paskolą,‘tai pa
skui jie važinėja po Rusija ir sa
ko: “žiūrėkite kokie mes galin
gi, todėl .ir kapitalistai musų 
nusigando ir pinigų mums da
vė. štai ką reiškia diktatūra’’. '

Alba vėl, Gruzijoj susitvėrė 
socialistinė respublika, kurios 
nepriklausomy bę garantuodami 
ir musų komisarai pasirašė. Bet 
netrukus jie pamatė, kad pada
rė klaidų. Mat, tuoj socialisti
nėj Gruzijoj visi darbininkai 
žmonės galėjo laisvai patys sprę
sti apie savo reikalus, patys rin
ko sau valdininkus, galėjo liuo- 
sai juos kritikuoti, o jeigu jie 
buvo negeri, galėjo tinkames- 
nius jų vieton pastatyti; galėjo 
liuesai per spauda išreikšti sa
vo nuomones apie savo reikalus 
ir apie valdžios blogus ar gerus 
darbus, žodžiu sakant, tai buvo 
tikra sociališdavikiška tvarka, 
kuri buvo labai pavojinga komi
sarų diktatūrai; nes ir Rusijos 
žmonės prisižiūrėję į juos, ga
lėjo užsinorėti tokios pat tvar
kos ir nusikratyti komisarų dik
tatūros. Kitas dalykas — Gru
zija yra labai turtinga alieju
mi, be kurio Rusija negali ap
sieiti. Todėl musų komisarai ir 
pavartojo diktatūrą. Jie gink
luota spėka nuvertė žmonių iš
rinkta Gruzijos valdžių, įsteigė 
savo diktatūra, o Rusijos žmo
nėms pasakė, kad jie Gruzijos 
žmonėms suteikė ‘‘laisvę’’. Nes, 
mat, kur musų komisarai įved/ 
savo diktatūrų, tai ten žmonės 
yra visai “laisvi”, nes jiems apie 
nieką nereikia rūpintis, vien tik:, 
dirbti, mokėti mokesčius dėl už- ( 
laikymo komisarų ir klausyti jų - 
paliepimų.

Pagal diktatūra ir kominter- 
no tezius, visi, kurie tik parei
kalauja laisvės Rusijoj, kurie 
tik paabejoja apie komisarų ne
klaidingumą, tie tuoj aus būna, 
arba sušaudyti arba uždaryti į 
kalėjimą arba važiuoja į Sibirą. 
Bet jeigu kapitalistai patupdo,į 
kalėjimą kokį nors komunistą, 
tada mes, pagal kominterno te
žins, pakeliam didžiausį šauk- ■ 
smą, kad kapitalistai nepripažį
sta laisvės. Nes pagal tezius 
taip ir reikia daryti, jeigu nori, 
kad kiti ant tavęs už tų patį ne
rėktų. Pavyzdžiui, musų komi-

PYRAGAIČIAI ■
Newsboys’, šviežiai kepti, verti 35 centų, šiam 
išpardavime svarui

2Oc.

NAKTINIAI MARŠKINIAI
Vyių naktiniai marškiniai, pasiūti iš storos rųšies 
flannelette, ruimingi, mieros 15 iki 20, specialiai

$1.39

VAIKĮ! BATUKAI
Minkšti veltiniai ir veršiuko skuros batukai ir čcve- 
rykai, padai su paduškaitėmjs, miera nuo 5 iki 10

• ■ 49c.

- VIRIMUI VIŠTIENA
Šviežiai ištaisyta, šiame išpardavime 
svarui

Kombinuotas Anglinis ir Gasinis 
Pečius ’ , ’

KŪRENAMAS
Gasu, Anglimis, Coke arba Medžyiis

Du pečiai viehame, didelis pečius gali būti kūrenamas 
gasu arba anglimis. Keturios skyles dėl anglių sekcijos 
iš Viršaus ir keturi burneriai dėl gaso-sekcijos iš viršaus. 
Dvigubas perdirbimas šildymui pečiaus.

Užbaigimas pilkas arba mėlinas percelinis enamel. 
Galima jį nuvalyti taip lengvai kaip ir indą. Vartokite 
tiktai drėgną skudurą, jokio juodylo nereikia. 'Į'aipgi-da
romi juodi ir nikeliuoti.

šaltame ore .angline dalis pečiaus gali būti vartojama 
kambarių apšildymui. Vasarą vartokite -tiktdi i gasinę

BLOOMERIAI
Moterų Jersey šilkiniai bloomeriai, visokių spalvų, 
visokiu mierų, specialiai po

$1.95

BULVES
Gražios, Wisconsino stako, Šiame išpardavime 
svarui , • J

ŠILKINES VEISTES
Moterų Mohavvk Materiolo, odinės spalvos, honey 
dew arba orchid, mieros 36 iki 44, po

$1.95

Tie pečiai yra nebrangiai apkainuoti p r parduodami 
didžiausiose rakandų krautuvėse Chicagoje ir apielinkeje.

Išdirbinčjamį per . • >

CROWH STOVE WORKS, 
( HICAGO, ILL.

\ VAIKŲ MARŠKINIAI
Silkiniai ir vilnoniai, viena eile arba dviem eilėm 
guzikų, mieros 2, 3, 4, tiktai

69c. •' '
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NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, Sp. 17, 1924

Sveikatos Dalykai
NETINKAMAS VALGIS

MINERALINES ŠERINES MAUDYNĖS
Turkiškos, sulfurinės vanos ir elektrinis gydymas.

SVARBI NAUJIENA
Dabar naujai išradome mineralines sierines vanas, kurios yra geros 
nuo visokių ligų: reumatizmo, cirkuliacijos, kraujo ir t. t.
Sinusoidei mašininis gydymas. Gydome Lumbago, Reumatizmą, Scia- 
ticą, Paralyžių ir visas nervų ligas. Hydrosine elektra dėl cirkulia
cijos; inkstų ligas ir skilvio suirimus. Taipgi violetiniai spinduliai. 
Therapeutic liampos ir vibracijos gydymas. Elektrinis kabinetas. Sau
sos šiluYK'os kambarys ir garo kambarys. Masažinis braukymas, elek
trinio ir švedišku budu. Su musų pilnu setu instrumentų mes galime 
suteikti 25 skirtingų treatinentų.
Namas naujai ištaisyta ir padidinta. Yra vietos dėl 150 ypatij. Iš 
toliau atvažiavę gali būti savaitę laiko arba taip ilgai kiek reika
linga.

Atdara dienomis ir naktimis. Utaminke moterims.

A. F. CZESNA, SAVININKAS,
1657 VV. 45th St., kampas So. Paulina St.

Phone Boulevard 4552

kai penktadalis 
iš New Yorko 
Visose Suvienys 
jų skaičius yra

Maiimum Knygų Išpardavimas -- Minimam Kainos
Naujos Knygos iš Lietuvos. Auksine proga knygų pirkėjams. Nuolaida 25% iki 35%

Aušros Knygynas tik-kų aplaikė iš Lietuvos daug naujų ir reikalingų knygų Amerikos Lietuviams, kaip tai: va
dovėlių lietuvių kalbos mokslui, aritmetikų, žodynų, teatralių veikalų, žemlapių ir t. t. šitos visos knygos buvo 
laukiamu svečiu Amerikos lietuviams. Nūdien, didelė spraga lietuvių visuomenėj bus užtverta. Butų geistina, 
kad visi tie kurie mano imti šitų knygų, užsisakytų tuoj, nes vėliau užsisakiusiems gal kartais netekti.
Nuo čia garsinamų knygų Aušros Knygynas duoda sekamų nuolaidų: 25% iki $5.00 ir 35% virš $5.00. Geriau pa
sakius: jei imsi knygų liž $5.00 prisiųskite tiktai — $3.75, o jei imsite už $10.00 Aušros Knygynui prisiųskite tik
tai — $6.50. šita proga knygų pirkėjams tęsis tiktai iki Gruodžio-Dec. 31 dienai, pasiskubinkite su užsisakymu.

ŽODYNAI
0DVMA1

StV 
stipriausi 

_..... _ n......... ..... ... __ _ j ūsu
akių nuovargį ir galvos skaudėj!-Puikus Shell 

rėmai pasrra- 
žina veidą.
Nesiųskite nei cento aš uz»ik..it>u jums

ATSIŲSKITE KUPONĄ ŠIANDIEN. 
Ritholz Spectacle Co., Dept. E'.L. 204 
1 162-61-66 W. Madison St„ Chicago, III

Atsiųskite man porą akinių dėl 
10 dienų DYKAI IŠBANDYMUI. 
Jei man jie patiks aš užmokėsiu 
$3.98. Jei ne. aš sugrąžinsiu juos 
ir už tai nieko nereikės mokėti.
Vardas . Amžius........
Pašto Ofisas ...............................................
Gatvė ir numeris ..................................
B<»x No R F D ...........  State

Nauji Tru-Fit Akiniai 
DYKAI Išbandimui

1924

NESIŲSKITE PINIGŲ
Aš nepriimsiu nei 

no cento kol jus nebusite 
užganėdintas. AŠ garan
tuoju tikrą pritaikymą ar 
ba nerok uosiu jums nieko. 

Aš pertikrinau daugiau 
kaip 200.000 vyrų ir mo- ....
teru. kad mano dideli “True Vision 1 akintai, 
gražiais skeli rėmais, yra puikiausi i 
akiniai kokius galima gauti. Jie apsaugos 
akis, prašalins i-----, ----—..
mą. Aš tik reikalauju atsiųsti savo vardą, adre
są ir amžių.

Kuomet gausite užsidėkite kaip lengvai ir pa
rankiai iie pritinka ir jus galėsite skaityti, siūti, 
aiškiai matyti toli arba arti, dienos šviesoje ar 
prie įtampos.

Jei po dėvėjimui 10 dienų ir naktų jus busite 
užganėdintas jais ir manysite, kad jie yra lygus 
akiniams kur kitur mokama $15, atsiųskite tik 
$3.98. arba sugrąžinkite juos ir už tai nereikės 
mokėti. Pabandykite juos DABAR — Jie SIUN
ČIAMI DYKAI. Išbandykite juos 10; pilnų dienų 
mano Rizikų ir mano iškašėlais. Atsiųskite kupo- 
poną tuojau. Nesiųskite pinigų!

Valkus gold filled antausiai nesužeis labiausiai 
minkštų ausų

Doctor M. Robinson
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

NORTHWAY 1533
11 iki 2 ir 6:30 iki 7:30 kasdien, U iki 12 šventadieniais.

HEMLOCK 4592-8681
9:30 iki 10:30 ir 5 iki 6 kasdien, 9:30 iki 10:30 šventadieniais.

5211 1‘iim‘II St. net. kamp. FanswOrth 1803 Davison Av. kamp. Orleans
DETROIT, MTCH.

Nuo trijų iki šešių milijonų 
Amerikos kūdikių negauna už
tektinai valgyti. Apie tuos kū
dikius, tėvai ir mokytojai daž
nai kalba, kaipo “delikatnius” 
arba “tingius” arba tik apsilei
dusius, bet P-lė Lydia Roberts, 
valgių ekspertė, kuri nesenai pa
rašė Suvienytų Valstijų Darbo 
Departamento Kūdikių Biurui 
knygą (“Kas yra Nedavalgy- 
mas?”) sako, kad jie yra alka
ni, arba kitaip sakant nedaval- 
gę. Kai-kurie tie kūdikiai ištik- 
rųjų negauna užtektinai valgy
ti; dar daugiau negauna užtek
tinai tinkamo maisto; kai-kurie 
negali tinkamai suvirškinti ką 
jie valgo. Sulig Dr. Josephine 
Baker, daugiau 
mokyklų vaikų 
yra nedapenėti. 
tose Valstijose
net didesnis. Dr. Thomas Wood* 
sako, kad jų esą nuo 15 iki 25 
nuošimčių. Kadangi čia neįeina 
kūdikiai jaunesni, kai mokslo 
metų labiausiai apleistoja am
žiaus tarp dviejų ir septynių 
metų, kuomet sunykimas iš ne- 
davalgymo paprastai prasideda 
tai tuos priskaitant bus nuo tri
jų iki šešių milijonų alkanų kū
dikių.

Daug tų kūdikių eina alkani, 
sakft P-lė Roberts dėlto, kad jų 
tėvai negali suteikti užtenkamai 
tinkamo maistingo maisto. Tūk
stančiai Amerikos šeimynų šian
dien gyvena iš pelno, iš kurio 
jos negali geresnio valgio nusi-j 
pirkti. Bet biednystė nėra dar 
tikra nedavalgymo priežastis. 
Daug motinų nežino kaip panau
dot savo pinigus, kad gauti dau-j 
giausiai naudos iš maisto arba 
kaip daryti sveiką maistingą val
gį savo šeimynai. Daug kitų ne
moka ar negali gerai suvaldyti 
savo vaikų, kad jie valgytų tin
kamus dalykus, miegotų ir ilsė
tų tiek, kiek jiems yra reikalin
ga augimui. Jie didžiuojasi, P-lė 
Roberts parodo, kad turi “deli- 
katną” kūdiki. Jie nežino, kad 
nedapenėtas vaikas ar mergaite 
yra ypatingai palinkęs prie li
gos, kadangi “neatydus, neveik
lus kūdikis, kuris visados yra pa
ilsęs, kuris stovi atsirėmęs į mo
kyklos sieną, kuomet jo drau
gai linksminasi, išaugs į vyrą, 
kuris bus silpnas sveikatoj ir ne
išaugusio 
suaugėlis 
krutas”.

kūno bus tai silpnas 
atmestas armijos re-

va-
, čia aritmetikos ii’ žody-
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PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse’ parsiduoda’ po 
75 centus. Jie yra la
jai puikus ir patogus 
nusidėjimui pirkinių: 
fie yra sulenkami; 
dnka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai! Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimą ir 40c. Persiunti
mo išlaidu 5c.

NAUJIENOS,
Chicago, III.

Vienas
alkani Amerikos kūdikiai butų 
tinkamai maitinami ir auginami 
yra susilpnejtįsiems iš nedaval- 
gymo ligonbučiai arba specialiai 
klases skyriai, kame kūdikiai yra 
suvedami j krūvą mokintis val
gio ir sveikatos taisyklių. Moti
nos yra kviečiamos ir ragina
mos eiti j klases ir j kūdikių na
mus. Tokių klasių randas Bos
tone, Chicagoje, New Yorke ir 
kituose didesniuose miestuose. 
Pranešama, jog lankantys tas 
įstaigas kūdikiai greitai pasi
taiso.

geriausių būdų, kad

1739 So. Halsted St

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI

$6.00, 9.00 ir 12.00 | savaitę. ,
Del platesnių informacijų kreipkitės iiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

Medikalė priežiūra vaikų, kol 
jie perefna augimo amžių, anot 
P-lčs Roberts, yra pamatinė tai
sykle, kurios turi prisilaikyti 
milijonai Amerikos nusilpncju- 
sių iš nedavalgymo kūdikių kad 
atgauti sveikatą ir tvirtumą to
kiame darbe turi būti greitai pa- 
temyti valgio nedatekliai ir jie 
kaip pataisyti. Kaip vaikai, taip 
ir suaugusieji turi mokintis kaip 
sveikai ir tinkamai gyventi.

Bukite pasirengę dėl rudeninių 
kvietkų auginimo.
000.00. Įsteigta 1885. 
$96,141.67.

Nurseries su reputacija 
BROWN BROTHERS COMPANY 
, Continental Nurseries 

Rocheseteh, N. Y. 
“The Flover City” 

Atsakanti augintojai medelių ir 
kvietkų.

Vaisiniai ir pagražinimui medžiai, 
rožės, vynuogės ir t. t.

FRANK CICALA 
6149 So. Sacramento Avė.

šaukite Republic 5912, 
Chicago, III.

Atsiųsime salesmanąk

Kapitalas * $200,- 
Surnlius

VADOVĖLIAI
Nei viena lietuvių mokykla Amerikoje negali apseiti be šitų 
dovėlių lietuvių kalbos mokslui. Taipgi 
nai yra tinkamiausi, būtinai įsigykite.
Ant šitų visų knygų perkantiems nuleidžiam 25 centus nuo kiek
vieno dolerio — 25%, o perkantiems daugiau negu už $5.00 nu
leidžiam 35 centus nuo dolerio — 35% .
Morkos Lietuvių Kalbos Vadovėlis. 1 d., pusi. 151.......
Murkos Lietuvių Kalbos Vadovėlis. 2 d., pusi. 291 ___
Murkos Vaikų Darbymečiui. 1 d. Pirmųjam mok. aky. p 
Murkos Vaikų Darbymečiui. 2 d. Antram mok. sky. p.
Murkos Vaikų Darbymėčiui. 3 d. Trečiam ir ket. sky. p. 407 
Klimo Skaitymai. Lietuvių Kalbos Pamokos. Pusi. 294 . .... 
Jablanskio Vargo Mokykla. 1 d. Kalbos Mok. Reik. p. 206 1.25 
Jablanskio Vargo Mokykla. 2 d. Kalbos Mok. Reik. p. 336 2.00 
Rygiškių Jono Lietuvių Kalbos Gramatika. Pusi. 280 ..........
Damijonaičio Lietuvių Kalbos Gramatika. Pusi. 128.............
Damijonaičio ABC Pradžiamokslis. Pusi. 64 ........................
Klimo Lietuvių Kalbos Sintakse. Pusi. 52 ............................
Seinigo Mastomoji Paišybą. Pusi. 57.....................................
Mašioto Aritmetikos Lždavinynas. 1 ir 2 dalis, pusi. 198 .... 
Mašioto Algebros Uždavinynas. 1 ir 2 dalis, pusi. 164 __
Busilo Aritmetika. 1, 2, 3, 4, 5 dalis. Viso 5 dal|s, pusi 
Smetono Aritmetikos Teorija. Pusi. 139 ...... ,.............
Mašioto Plokštumos Trigonometrija. Pusi. 132 ........
Ilgūno Komercijos Aritmetika. Pusi. 31L .............. .....
šikšnio Geometrija. Pusi. 127 ..... .................................
Ambrazėjaus Lenkiškai-Lietuviškai-Rusiškas žodynas 

Pusi. 552, apdarytas ..... ... ......—-........... -.....
Šepetienės VokieČių-Lietuvių-Rusų žodynas. Pusi. 303, apd. 
Lalio Lenkų-Lietuvių Kalbos žodynas. Pusi. 331, apdarytas 
Vegelės-Strazdo Rusiškai-Lietuviškas žodynėlis. Pusi. 252 
Jokanto-Durio Lotynų Kalbos Vadovėlis. 1 ir 2 dalis ir

Lotynų Kalbos Sintakse. Pusi. 430, apdaryta.... ..........
Lalio Pilnas Lietuvių-Anglų-Anglų Lietuvių žodynas.

Apdarytas, pusi. 1274 .............................................. -
Lalio Anglų-Lietuvių Kalbos žodynas. 11 d., apd., pusi 
Laukio Rankvedis Anglų Kalbos. Apdarytas, pusi. 310 
Laukio Lithuanian Sėli Instruction. Pusi. 173 .... ;.......
Anglų-Lietuvių ir Liet Anglų Kišeninis žodynėlis. A p., p. 151 1.25 
Būgos Lietuviu Kalbos žodynas. 1-mas sąsiuvinis nuo a

iki anč, pusi. 80............................................................ ’....3.00
ŽEMLAPIAI IR ŽEMĖS GLOBAI

P. Matulionio Lietuvos žemlapis. žemlapis visai naujas, yra vi
si Lietuvos miestai ir miesteliai, bažnytkiemiai ir kaimai, taip
gi kalnai, upės, ežerai, geležinkeliai, vieškeliai, plautai, pelkės, 
tikroji valstybės siena, Kurzono linija ir t. t. Spalvuoto žemla- 
pio kaina $2.00, o nespalvuoto tik $1.50.
A. Vireliuno žemės Globas. Globas su ilga koja ant kurios ap
sukamas aplink. Kaina $10.00, to paties globo, bet biskį Įlenkto 
kaina tiktai $6.00. * «
Ant visų šitų žemlapių ir globų nuleidžiam 25 centus nuo dole
rio — 25%, o perkantiems daugiau $5.00 nuleidžiam 35 centus 
nuo dolerių — 35%.
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Stankevičiaus Bitės. Kaip Bites užlaikyti ir t.t., pusi. 68...... 75
Stankevičiaus Zoologija. Paveiksluota, pusi. 219 ..............  1.75
Biržiškos Dainų Literatūros Vadovėlis. Pusi. 101 ..................... 75
Kultūra. Mėnesinis žurnalas. Vienas numeris ....................... 50
Stonio Ašarėlės. Eilėraščiai. Pusi. 118 ........................,........ 1.00
Merkio-Krikščiuno Lietuvos Įstatymai. Apd., pusi. 1031 .... 4.00 
Vilniaus Albumas .................................................................... 8.00
Stankevičiaus Batanika. Bendroji dalis. Pusi. 100 ..................75
Įvairus Raštai: Basanavičiaus, Baranausko, Būgos, Birži

škos, Griniaus, Ivinsko ir kitų. “Lietuvių Tautos” 
Leidinys. Apdaryti j vieną knygą ____ ____

BELETRISTIKA-APYSAKOS
Čia yra apysakos, vaizdeliai, legandos geriausių lietuvių ir kitų 
tautų autorių. Knygos visai naujos ir tik-ką aplaikytos iš Lie
tuvos. Ant šitų visų knygų duodam nuolaidą irgi 25 centus nuo 
dolerio — 25%, o perkantiems už daugiau negu $5.00, nuleidžiam 
35 centus nuo dolerio — 35%.
Sinkevičiaus šventas Petras Ryme. Apdaryta, pusi. 230 .... 1.50 
Savicko šventadienio Sonetai. Pusi. 241 .............................. 1.00
Beocher-Stove Dėdės Tarno Trobele. 1 ir 2-ra dalis, pusi. 481 2.00 
Twaino Princas ir Elgeta. Pusi. 195 ..................................... 1.50
Slovackio Anhellis. Paveiksluota, pusi. 51 .................................90
Mašioto Senio Pasakos. Paveiksluota, pusi. 125 .................... 75
Evaldo Gamtos Pasakos. Paveiksluota, pusi. 126 .................... 75
Andersono Pasakos. Pusi. 409 ................................................. 3.00
Sokolnikovo Grunvaldas. Pusi. 311...........................................2.50
Lazdynų Pelėdos Raštai. 4 tomai, apd. į vieną, pusi. 950 .... 4.50 
Walterio ■ Scotto Ivanhove. Pusi. 450, apdaryta .. 
Vaižganto Raštai. Apdaryta, pusi. 1142 ............
Turo Pampejos Galas. Apdaryta, pusi. 200 ........
Reido Karo Takas. Apdaryta, pusi. 219 ............
Reido Skalpų Medžiotojai. Apdaryta, pusi. 219 ..
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Gamtos Mokslai, Geografija, Literatūra ir kitos geros knygos 
čia knygos naujos ir visos naujai gautos iš Lietuvos, knygos ga
na žingeidžios iki šiam laikui Amerikos Lietuviai neturėjo pro
goj kur jų gauti. Nūnai, patartina visiems šitą sąrašą peržiūrė
ti ir radę sau tinkamų knygų Įsigyti. Ant šitų visų knygų nuleid
žiam 25 centus nuo dolerio — 25%, o perkantiems daugiau negu 
už $5.00 nuleidžiam 35 centus nuo dolerio — 35%.
Rubakino Iš Tamsios Praeities Į šviesią Ateitį. Su 300 paveik

slų. Lietuvoje, draudžiama skaityti. Pusi. 220 .. .   2.00
šakenio Fizika. Visos 3 dalys, pusi. 472 ...........  3.50
Šalčiuvienės Afrika. Su paveikslais, pusi. 186 ......................  1.50
Striupo žmogus žmogui. Pusi. 177......................    1.50
Dineiko AĮoters Kūno Kultuvą. Su paveikslais, pusi. 149 .... 1.50 
Dr. Et Ingerio Lietuvos Pramone. Su paveikslais, pusi. 247 $3.50 
Jakšto Naujoji Literatūra. 1 ir 2 tomas, pusi. 1168 ...........  6.50
Benedictseno Lithuania. A study of the past and present

of the Lithuanian People. Su daug paveiks., pusi. 247 5.00 
Miulerio Įžymiausių žmonių Jaunystė. Paveiks, pusi. 168 .... 1.50 
Touhy’o špionažo Paslaptys. Pusi. 159 ....................   1.25
Zarankos Mano Atsiminimai iš Lietuvos karų. Pusi. 173 .... 1.25 
Klimo Musų Kovos Del Vilniaus. Pusi. 103.............
Ruokio Organinė Chemija. Su paveikslais. Pusi. 384 
Janušonio Pažinkite Mus. Augalų Chrestomatija, p. 270, apd 2.00 
Stankevičiaus Augalų Fiziologija. Pusi. 134, apd. ...............
Binkio-šimonio žmonių Poezijos Antologija. Dainų rinki- . 

nys, paveiks., pusi. 196..... ........................................
Čelpanovo Psichologijos Vadovėlis. Pusi. 242, apd.................
Kalevala — Suomių Tautos Epas. Pusi. 424, apd. ...............
Šilečio Vokiečių Okupacija Lietuvoje. Su paveiks, pusi. 190 
Prof. Heinemano Vokiečių Literatūros Kūryba. Apd., p. 550 3.50 
Klaipėdiškio Mažosios Lietuvos Politikos Veidrodis. P: 190 
Zakševskio Naujųjų Amžių Istorija. Dvi dalis, pusi. 330 .... 
Avižiaus Raktas Pažinti Augalams. Paveiks, p. 250, apd.....
Varno Ant Politikos Laktų. Karikatūros. Pusi. 31 ........
Dr. Fersterio Jaunuomenės Auklėjimas. Pusi. 543 ........
Lietuvos Kariuomenė. Su daug paveikslų .... ...................

Pinigus malonėkite siųsti “money orderiais”, 
muzikalių dainų katalogų, prisiusime. Laiškus su pinigais siųskite tiktai šituo adresu:

Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted St., Chicago, 111
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1.50

3.50
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TEATRO VEIKALAI
Čia yra naujausi, geriausi teatro veikalai. Mes juos ką-tik ap- 
laikėrrie iš Lietuvos. Iš jų tiktai keletas seniau išleistų, o kiti 
visi tik-ką apleidę spaudą. Aušros Knygyne mes jų turime po 
keleto šimtų — patartina įvairių provencijų teatro mylėtojams 
pasiskubinti su užsisakymu šitų veikalų, pavėlavę negausite. 
Imant šitų veikalu nemažiau dolerio nuleidžiant 25 centus nuo 
dolerio — 25%, o imantiems sykiu daugiau $5.00 nuleidžiam 
35 centus nuo dolerio — 85%.
Ibseno šmėklos. 3 veiksmų drama, pusi. 139 .............................75
llauptmano Susitaikymo šventė. 3 veik, drama, pusi. 124...... 75
Hamsuno Vakarų Aušra. 3 veik, drama, pusi. 136.....................75
11 amsimo Ties Karalijos Anga. 4 veik, drama, pusi. 203 ..........75
Čechovo Trys Seserys. 4 veiksmų drama, pusi. 139 .............
Hamsuno Gyvenimo žaislas. 4 veik, drama, pusi. 139 .........
Komedijėlės Mėgėjų Teatrui. (7 komedijos), pusi. 184.......
Brandono Karolio Teta. 3 veik, komedija, pusi. 95................
Gaigalo Laisvės Kovotojai. 4 veik, drama, pusi. 45.............
Ostrovskio Komedijos. Pusi. 160.............................................
Čiurlionienės Komedijos. Pusi. 155 ........................................
Lordo Dunsanio Kalnų Dievai. Pusi. 110 .............................
Keturakio Amerika Pirtyje. 3 veik, komedija, pusi. 75......
Žemkalnio Monologai. Pusi. 16................. .............................
Maksvyčio Byla Del Linų Markos. 2 veik, komed. pusi. 34 .. 
Vienas iš Mus Turi Apsivesti. 1 veik, komed. pusi. 24 .........
Ibseno Nora. 3 veiksmų drama, pusi. 142 ............................
Glaso-Kleino Potašas Perlamutras. 3 veik, komed., pusi. 83 
Samanio Ponas Daugnoris. 4 veik, komed. pusi. 44 .............
Čechovo Vyšnių Sodas. 5 veik, komedija, pusi. 67................
Hauptmano Vebrinos. 4 veik, vagių komed., pusi. 99 .........
DAjų Moterių Parduotoja Laimė. 4 veik, drama, pusi. 48 ... 
Aguoąaičio Izraelio Vaikai. 4 veik, drama, pusi. 56............
Vladimirovo šėtono Karalystė. 2 veik, tragedija, pusi. 63...... 50
Mačiulio Erškėčių Taku. 5 veik, drama, pusi. 198............... 1.25
Fieldmano Gyvenimas. 4 veik, drama, pusi. 147 
Strazdo Sugrįžo. 4 veik; drama, pusi. 107 ......
Flereso-Caillavęto Buridano Asilas. 3 veik, komed. pusi. 104 .65 
Ibseno Visuomenes šulai. 4 veik, drama, pusi. 173................. 75
švecerio Teodolinda. 1 veik, komedija, pusi. 25.........................30
Vargovaikio Kova Su Girtoklybe. 3 veik, drama, pusi. 167 1.00 
Puidos Gaires. 3 veik.’drama, pusi. 110........ .........................  1.00
Putino Valdovo Simus. Lyrinė drama 6 vaizdų ir kiti raš

tai, apd., pusi. 480 ............................................................. 3.00
Jakavičiaus Flirtas, žaislas su 60 kortų ..............-.............. 1.50
Krėvės Šarūnas. Drama, poema, pusi. 287 .......................... 1.25
Giedriaus šis-tas Vaikų Teatrui. Pusi. 70  ..............................40

AMERIKOS LAIDOS KNYGOS
čia yra parinktos geros Amerikos laidos knygos, jų neturin
tiems verta įsigyti arba pasiųsti savo draugams bei giminėms 
į Lietuvą Kalėdų Dovanų. Ant šitų visų knygų nuleidžiam 25 cen
tus nuo dolerio, o perkantiems daugiau $5.00 tiems nuleidžiam 
35 centus nuo kiekvieno dolerio.
Laukio žinynas. Pusi. 392, apdarytas .................................. 4.00
Pilnas Orakulas. Pus). 414, apdaryta..... ................ -............... 5.00
šerno Geografija. Paveiksluota, apdaryta, pusi. 469 ........... 4.00
Dr. šliupo Lietuvių Protėviai. Apdaryta, pusi. 283 ............... 2.00
šerno Ethnologija. Paveiksluota, apdaryta, pusi. 667 ........... 4.00
Prof. Vipperio Trumpa Senovės Istorija. Paveik., apd., p. 305 2.50 
Dr. Bacevičiaus Istorija Abelna. Paveik., apd., pusi. 498 .... 2.75 
Dr. Karaliaus Lyties Mokslas. Paveik., apd., pusi. 400   7.00 
Dr. Pietario Iš Mano Atsiminimų. Apdaryta, pusi. 301 2.00 
Dr. Loeb Kultūra ir Spauda. Pusi. 153 ....... 60
Istorija Amerikos. Apdaryta, pusi. 364 .................................. 2.25
Istorija Chicagos Lietuvių. Apdaryta, pusi. 580 ..............  3.00
Basanavičiaus Įvairios Pasakos. 700 pasakų, p. 1,300, apd. 9.00 
Olszewskio Sapninykas. Apdarytas, pusi. 205 ......................  1.50

1.25
1.00

1.50
1.50
1.75
2.50
3.00 ___________ r__ ______ _______ _ _ _____
3.001 šerno Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai. Apd., pusi. 370 2.50 

čekiais” arba “cash”, bet registruotame laiške. Jei dar neturite
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CHICAGOS
žinioT

ŠIANDIE PRAKALBOS 
MILDOS SVET.

šiandie lietuvių- La Follette 
komiteto prakalbos bus ant 
Bridgeporta -^.Mildos svetai
nėj. ( -

Kalbės advokatu Kl. Jurge
lionis, La Folletteo ’ komiteto 
viršininkas p. McGo\van,'ir daug 
kitų svetimųjų ir savųjų kalbė
tojų.

Visi lietuviai-ės kviečiami at
silankyti, kad sužinojus La Fo
llette programą ir už ką reikia 
balsuoti ateinančiuose rinki
muose, kad išrinkus šaliai ge
riausi prezidentą.

— V.

Suėmė munšaino 
šmugelninkus

Šmugeliavo degtinę aeroplanais
-----------

Po veik visų metų darbo žval
gybai pasisekė susekti degtinės 
šmugelninkus, kurie šmugelia
vo degtinę iš Kubos į Jungt. 
Valstijas aeroplanais, o jau pa
skui geležinkeliu gabeno tą deg
tinę i Chicago* ir kitus mies
tus.

Prieky 1 tos šmugelninkų sai
kus stovėio chicagietis P. Dąvkl 
Pinkussohih: kuris iš to šmuge
lio pasidaręs #l;t)((0,000. Jį areš
tuota jo puikiuose šamuose 5109 
Cornell Avė. Jis turi aerėplgną 
ir keturius automobilius, kurie 
visuomet yra užimti “biznio rei
kalais”.

Be to dar tapo areštuotas Ed- 
ward F. O’Brien, kitaip F. Mur- 
phy, 1241 Lunt Avė., partneris, 
kuris turėjo Chicagos koncesi
ją; Joseph Wurtzburg, kelių 
aptiekų savininkas, kuris tą 
• įšinugeliotą degtinę .išvežioda
vęs; Louis Bittner, manažeris 
Harder sandelio prie 40th ir 

Cahimet Avė., kur degtinė bu
vo sukraunama. Taipjau areš
tuota dar šeši kiti žmonės, jų

eštų.
Ypač esą sunku ką-nors pa

daryti Burnsidėj, nes ten teisė
jas La Buy kartą atėjęs į teis
mą pareiškė, kad tie kurie yra 
suimti už 30 m. greitumu va
žiavimą gali eiti namo be jo
kio jų bylos nagliinėijimo. Po 
tokio pareiš/kimo įš teismo iš
ėjo virš 20 žmonių. Iš pereitą 
penktadieni suimtų 163 automo
bilistų 41 liko paliuosuotas, o 95 
užsimokėjo pabaudos nuo $1 iki 
$3.00

Bet nežiūrint tokio nepasise
kimo, policija savo kampanijos 
nesu stabdysianti ir tęsianti ir 
toliau • masinius automobilistų 
areštus.

LiatuviųRateliuose
D ro Montvido byla prieš 

Vilnį ingyje svarbos
Adv. K. Jurgelionis pagaminęs 

skundo tekstą. Bolševikai ke
tina gintis iš paskutiniųjų.

tarpe vienas sandelio užveižda 
ir vienas aptiekorius.

Tikimasi, kad ir daugiau žmo
nių’ bus areštuota kituose mie
stuose.

Tyrinėjimai prasidėjo pereito 
gtruodžio mėnesy, kada ^pada
rius kratas keliuose sandeliuo
se rasta daug degtinės iš Ku
bos, kuri buvo pilstoma į kitas 
bonkas, uždedami nauji leibe- 
liai ir maišoma su munšainu. 

Ret ir radus tą degtinę, o jos 
buvo keli vagonui, sinugreiis ne- 

pasiliovė.
Pats vadas I^nkussohn tapo 

paliuosuotas už $5,000 kauci
jos.

SKUNDŽIASI NEPASISEKI
MU KAMPANIJOS PRIEŠ

AUTOMOBILISTUS
————— - -4

Policijos viršininkas Collins 
skundžiasi, kad jo pradėtoji 
smarki kampanija prieš auto
mobilistus neduoda pasekmių. 
Bet tam esą kalti teisėjai, ku
rie neužtektinai aštriai baud
žia automobilistus. Policija esą 
daranti viską ir automobilistus 
areštuojanti šimtais, bet tie ne
dorėliai teisėjai ima ir paliuo- 
stioja automobilistus arba ski
ria jiems “juokingai” mažą pa
baudą. Delei to nežiūrint poli
cijos kampanijos, skaičius ne
laimių nė kiek nesumažėjo. Da
bar, kaip ir pirmiau, į dieną už
mušama automobilių vidutiniš
kai po du žmones.-Tik esą pra
džioj kampanijos, kada automo
bilistai nežinojo kaip atsineš 
teismai, jie buvo sustoję laksty
ti ir skaičius nelaimių buvo' su
mažėjęs, taip kad vidutiniškai 
buvo užmušama po vieną žmo
gų į dieną, o kartais ir nė vie
no. Bet kadą automobilistai pa-» 
matę, kad teismai jų nebau
džia, tai | esą laksto senuoju 
greitumu ir yisai nebepaisą ar-

VARGAS DEL GRAŽINIO

Patt skundžia gražų daktarą. 
Jis,irgi skundžiasi ant pačios.

Qr. Henry Earl Q|iver, K639 
lliversey parkvvay, yra gražu? 
vyras. Daugumas nori būti gra
žiu ir tuo labai džiaugtųsi. Bet 
ne daktaras. Jam gražumas yra 
tikras vargas.

Jis turi pačią, Alma Oliver,' 
su kuria turėjo šešetą vaikų, 
bet visi mirė. Ji šiomis dieno
mis patraukė savo vyrą teis
man, kadangi jis turys artimų 
ryšių su /tūla turtinga našle, su 
kulia, jis važinėjąs po kabare
tus ir kurią buk novys vesti.

Daktaras ' teismo aiškinosi/ 
kad ta našlė | yra niekąs dau*j 

gi a u kaip paprasta jo pacientė. 
Beto jis pranešė teismui, kad 
jis jau yra padavęs reikalavi
mą perskirų nuo savo pačios, 
nes ji esanti perdaug žiauri ir 
pavydi. Del jos užvydumo jis ne- 
galys priėminėti moterų pacien
čių, nes jo pati visas jas •išvai
kanti. Jo pati esanti tiek žiau
ri, kad jis turėjo kreiptis prie 
teismo j ieškodamas nuo jos ap
saugos ir teisėjas išdavė injunc- 

tioną, drausdamas jai ateiti j 
jo ofisą ii; ką-nors ten daryti. 
Bet ji injunctioną sudraskiusi 

ir nuėjusi į ofisą išdaužiusi lan
gus.

Advokatas Kleofas Jurgelio- 
pis, kurs veda D-<ro Montvido 
bylą prieš “Vilnį”, turės susi; 
remti šitoj byioj su advokatais, 
kurie priklauso prie vienos iš 
geriausia žinomų firmų, labai 
brangiai imančių už savo patar
navimus. Tokius advokatus, mat, 
nusisamdę apskųstieji “Vilnies” 
leidėjai.

Taigi matyt, kad čia išeis 
“faitas” ne juokais.

Advokatas K. Jurgelionis jau 
apie savaitė atgal, kaip įnešė 
skundo galutiną pareiškimą ar-’ 
ba deklaraciją.

Atsakomybėn už intariamą 
D-ro Montvido šmeižimą yra 
traukiami “Vilnies” redaktoriai

STATYS PAMINKLĄ
PASTEURIUI

žymų chicagiiečių komitetas 
nutarė surinkti $100,000 auko-
mis ir patogioj vietoj pastaty
ti paminklą Dr. Pasteur, taip
jau duoti to vardo stipendiją 
kuriain nors Amerikos studen
tui.

Aukas bus stepugiiamąsi su
rinkti mažomis sumomis, kad 
renkant aukas galima butų žmo
nes geriau supažindinti su Pas- 
teuniu ir jo neįkainuojamais at
radimais medicinos srity.

Smulkios Žinios
Chicago & Alton pasažierinis 

traukinis yarde prie 37 ir Ga
li f orn i a gatvių, užbėgo ant be- 
sisvičiuojančio tavorinio trauki
nio. Mašinistas ir pečkuris, ku
rie iš garvežio bandė iššokti, 
liko sunkiai sužeisti.

Užvakar automobiliai užmu
šė dvi moteris. Abejuose atsi
tikimuose automobilistai pabė

go. Vėliau betgi vienas automo
bilistų liko suimtas.

Tą pačią dieną 219 automo
bilistų liko areštuota už greitą 
važiavimą.

Sportas
Bąncevįčius ir Sąrpaliųs 

laimėjo Mdwaukcv

MILWA.UKEĘ, VVis. [kopespj 
— Spalio 7 d., $o. MįlUaukee, 
Kosciuškos salėj įvyko ristynės, 
kuriose dalyvavo trys lietuviai, 
Ačis, Bancevičius ir Saapalius.

Ačis pralaimėjo, nes jį du sy
kiu parito lenkas Dr. T. Stejke. 
Bet kitu du lietuviu laimėjo. J. 
Bancevičius du sykiu paritų 
franeuzų Le Bouche, o K. Sar- 
palius taipjau du kartu parito 
turką Kara Abdul. Po ristynių 
K. Sarpalius iššaukė ristis Dr. 
Stejke. .lų i’istynės bus kadao 
nors vėliau.

V. Andriulis ir J. Gasiunas, 
“Vilnies”, .biznio vedėjas Ją tP. 
Stanley, “Vilnies” spauzdinto- 
jas Vincas Rudaitis, “Lithna- 
nian Press“ ir Workers Pub- 
lishing Associatioų, korporaci

ja, kuri leidžia “Vilnį”.
Skundo raštas • yra ijga^ ir 

nuodugnus ir užima 19 didelių 
puslapių. Skundas yra padalin
tas į 4 skyTiuš. 4

Pirmame skundo skyriuje 
apskųstieji yra kaltinami šmei
žime gero | vardo d-ro Montvin
do, patalpinant “Vilnyje” rug
pjūčio 26 d., 1924 m., šmeižian
tį straipsnį antgalviu “Uždaviau 
per Kišenių”1.

Antrame skyriuje apskųstie
ji yra kaltinami šmeižime ge
ro vardo d-ro Montvido, patal
pinant “Vilnyje” rugsėjo 9 d., 
1924 m., šmeižiantį kitą straip
snį antgalviu “Pamokinimas”.

Trečiame skyriuje atkustie
ji yra kaltinami šmeižime ge
ro vardo d-<ro Montvido nuolat 
talpinant “Vilnyje” šmeižian
čius straipsniu? apie d-rą Mont- 
vidą.

Ketvirtame skyriuje apskų
stieji «. yra kaltinami sudaryme 
ton spi racijos apšmeižti gerą
vardą d-ro Montvido' ir jį to
kiu budu “sunaikinti” ir įstum
ti j į į vargą. (

Kiekvienas skundo skyrius 
pasibaigia pareiškimu nuosto
lių sumoje $100,000.

Stoti prieš adv. K. Jurgelio- 
nį šitoj byloj “Vilnies” leidėjai 
nusisamdę advokatų firmą Mo- 
ses, Rosenthaland Kennedy.

“Vilniečiai” matyt išsigando, 
kad nesigaili pinigų. Jie jau 
pradėjo aukas rinkti vesti by
lai su d-ru Montvidu. Sako, kad 
tai busianti kova Ant žūt ar būt 
prieš visą “menševizmą”, o ne 
vien prieš d-rą Montvidą. Aukų 
tuo tarpu jie surinko apie $30. 
O šitos bylos iškaščių, sako, ga
li pasidaryti kiekvienai pusei po 
pora tūkstančių dolerių.

/

Hertmanavičius paskirtas Uni- 
versal State banko kasieriaus 
padėjėju.

Pereitame l’nivcrsal State 
banko direktorių susirinkime, 
laikytame spalio 14 d., p. J. 
Hertmanavičius gavo stambų 
paaukštinimą, lapo paskirtas 
kasininko padėjėju. Dabar ąt- 
sakomingieji bankieriai, dir
bantis ten ant vietos bus šitie 
žmonės: J. J. Elias, preziden
tus; W. N. Anlonisen, vice pre
zidentas ir iždininkas ir J. 
Ijeijmanavičius.

Towii of Lake
Auka Vilniaus našlaičiams

Spalio 9 d. Davis Sųuare 
parke įvyko Teatrališko Kliu-' 
bo .“-Liiduya“ ; mėnesinis susi
rinkimas. ę / .}

Besvarstant: Kliiibo reikalus 
prisiminta ir apie jargstaji- 
čius Vilniaus našlaičius. Atsi
rado geraširdžių narių, kurie 
pasiūlė paaukoti iš Kliubo iž-

do $50. Bei atsirado ir tam 
priešingų, esą perdaug. Tai ir 
liko nutarta paaukoti tik $25. 
Ačiū ir už tuos. Bet aš patar
čiau draugams ateity atidžiau 
skaityti laikraščius, tai jie pa
matys kaip baisiai .lenkai per
sekioja okupuoto krašto lietu
vių^ ir tada supras, kad jokia 
auka jiems nėra perdaug 
stambi ir kad jie yra verti ir 
reikalingi kuodidžiausių aukų.

—Narys Ten , Buvęs.

Amalgameity 269 sky
riaus susirinkimas

Komunistai triukšmauja kam 
rubsiuvių unija remia La 
Follette.

Penktadieny, spalio 10 d., 
Unijos svetainėje, prie Bobe.y 
ir Noith Avė. gatvių, įvyko 
rubsiuvių unijos -lietuvių 269 
skyriam; narių susirinkimas. 
Susirinkimą atidarė ir tvarką 
vedė skyriaus pirmininkas AL 
Butvilas. Buvo skaityti ir pri
imti pereito susirinkimo tari
mai, toliau' sekė laiškų ir pra
nešimų skaitymas, o po to ko
misijų raportai. F. of S. Russia 
raporto nebuvo, nebuvo rapor
to ir politinių kalinių. Bolševi
kiškų draugijų Sąryšio delega
tė Ltkęšienė pranešė, kad Są
ryšis ulabar nieko neveikia.

Tolinus sekė. delegatų iš 
jungtines visų lokalų Bendro
sios Tarybos posėdžių rapor
tas. į Pirmas davė pranešimą J. 
Katiliuj kuris, kaip pasisakė, 
turįs tik tiek pranešti, kad toj 
šapoj, kurioj jis dirbąs, unijos 
agentas “per prievartą“ renka 
iš darbininkų po dolerį .prog
resyviųjų kandidatų La Folie- 
tle ir Whe»ler rinkimų kam
panijai paremti; tai los šapos 
komunistai ėję pas Leviną 
skųstis ant lo biznio agento; 
bet kada jie metę darbą ir iš
ėję į unijos raštinę nepranešę 
apie* tai šapus foremanui, tai 
foremanas juos suspendavęs ir 
delei lo jie negalėję dirbti pu
sę dienos. Antras delegatas 
Buragas pranešę, kad, girdi, 
per paskutinį Bendrosios Ta
rybos posėdį atsirado komu
nistų delegatų, kurią, smerkė

viršininkus už tą, kam jie 
“verstinai“ iš darbininkų ren
ka La Follette kampanijai do
lerius, tai Levinas šarmai i j ę- 
sir, o ir kiti raudonavę. Girdi, 
iš to matosi, kad jiems pini
gus rinkimų kampanijai rink
li ne kaip sekasi, nes amafga- 
meilų unija vien Cliičagoje su
rinkusi “lik“ septynius tuks
iančius dolerių. Trečius dele
gatas Mason pranešė,' kad 
“daugumoj“ šapų komunistai 
kliaučiai duoda skundus ant 
biznio agentų, kad: jie kolek- 

■ tuoju dolerius iš darbininkų, 
;o kurie neduoda dolerių, tai 
j jiems esą grumojama atstaty
mu iš darbo. Čia vienas atsa
ko, kad tai netiesa, kad biznio

I agentai dėl dolerio nedavime, 
nč vieno nevarys iš darbo, įes 

! visi žino, kad unija per pisie- 
, varią nekolektuoja pinigų. Ki- 
1 lo diskusijos, bet pirmininkas 
' diskusijas perkėlė prie naujų 
reikalu, v

Steką valdybos pranešimai. 
Pirmininkas Butvilas pranešė,
kad Giceroj spalio 5 d. 269 
skyriaus rengti šokiai pavyko 
ir • nors atskaita dar, nėra už
baigta, bet likimąsi, kad liks 
pelno. "Iždininkas ‘Katilius pra
nešė, kad skyriaus ižde yra 
$180. Biznio agentas čiapas 
pranešė, kad kriaučių darbai 
Cliicagdjc negeriausia eina ir 
yra nemažai bedarbių. Taip
jau pranešė, kad jo prižiūrimo
se-šapose jis dolerių iš darbi
ninkų La Follette kampanijai 
nerenka,» nes* jam iš unijos ofi- 
so-.jsakyta nerinkti, tai ir ne
tenkąs. Po valdybos raportų 
neužbaigtuose reikaluose prie

(Seka ant 8-to pusi.)

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas ’ 
Visi linksmi!

Tūla lenkų šeimyną Ncw Yorke 
nesenai buvo pašaukta i teismą, ku
riame ėjo byia delei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimynų is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojaus nueiti į aptieką, 
nusipirkti už ‘35c. bonką BAMBI- 
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylų sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
lieverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylų ir 
Visi sau linksmai gyvena.

BAMBTNO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo daugiaus! K

(Paskelbimas)

i UŽSISAKYKIT IR SKAITYKIT LIE
TUVIŲ BURTININKŲ LAIKRAŠTI

| “BURTININKAS”
; * BURTININKE” telpa: Burtininkų 
įmonai; Juokai; Planetos; Buriniai 
: laimės; įvairios paslaptys, ir daugiau, 
į“Buitininkb“ kaina metui $1.00. Siųs- 

darni prenumeratas adresuokite':
LIET. ŠVIET. KNYGYNAS, 

j 3106 S. 'Halsted St. Chicago, III. 
t Dept. 2.

Atydai namų jėškotojams 
Mes pastatysime ant jūsų loto gra
žų 5 kambarių mūrinį bungalow, 
$1000 įmokėti, išmokėjimais $4400 

A. & P.CONSTIUJCT1ON CO.
936 W. 79th St. arba telefonuok 
1320 E. 79th »St. Stewart 6584

PK. VA1TUŠH, O. 1).
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

akių įtempimą, kurisPalengvins 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, t nervuo- 
lumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
įiegystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Specialė 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augščjau, 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p-

1545 West 47th St.
Phonc Boųlevard 7589

Pluminto ir Apšildymo {rentimai 
Olselio kainomis visiems

Pigiausi dabar radiatoriai h boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio 
gegužio. Sulaupyk.it pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES, PLUNMBING AND 
heatiNg suppi,y to.

490 Milwaukee Avė. and
461 N. Hairtetl St. ,

Havr^arket HHK lluynmrVf>l .42h1

Jau atėjo Kultūros 
No. 9. 

Kaina 30c.
Gaukite Naujienose 
1739 S. Halsted St.

“VADOVAS”
Mokslo, literatūros ir religijos mėnesinis žurnalas. 

Amerikoje ir užsienyje.
Prenumerata metams.............. ...A.......  $2.00
Pavienis numeris..................     20c

Antrašas:,
“VADOVAS”,

Ilatfield Hali, Northwestern University, 
Evanston, III.

Get yours įMe cfferlasts/ 
W^tunmuni °

Price
pancake(kidclle

Fbr __
to ’ Z

JJAMATYKIT šį keptuvą pas jūsų groserninką. Jus 
pasakysit, kad jis vertas kiekvieno cento iš 

$4.00. Musų specialis pasiūlymas jums už pusę 
kainos, štai kaip galite jį gauti. Pirkite 4 svarų 
pakelį Pillsbury’s Pancake Miltų, arba 3 np'.žus pa
kelius
sus ir pirkimo kainą keptuvo. Tai 
keptuvas bus atsiųstas apmokėtu pašto persiunti<n

Atsiųskite mums groserninko pirkimo slip- 
viskas. Jūsų

Pillsburys
Pancake Fiour
Vyiiojantys, minkšti, auksiniai-rudi blynai — leng- 

ir; greitai iškepami su Pįllsbury’s Pancake Mil- 
'flk dtidjėk svan’denio arba pieno ir kepk. Su 

NEREIKIA R1E- 
smarvčs.

Va,i ] 31—-K7 — -c.- —r-

taiš. 'f|k dJttėk jsvan’denio 
šituo storu alumininiu keptuvu, 
BUMŲ. Taipgi nėra durnų nei

Piįlsbury Fiour Mills Company
2104 Fullertop Avė., Chicago, UI.

One oj thejamily

KEPTUVAS
Yra ekstra f didelis — 
.11 ]/2 colių. Padaryta 
gauge aluminum 
luotas augšČiausios 
stoiiausio aluminum 
ga. Sveria ž/svartis. 
stanti juoda •ranken

mietą 
iŠ iš .8 
garan-

medžią 
Neikai

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera? 
ci.ių, naujausiais budais.

4204 Archer Avė., Chicaro, UI.’' 
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos, nuo 9 ryto iki 12 pietą. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare, j 
Nedėldieninis nuo <9 iki 12 pie*ą. |

TelephoneyLafayetto 4543 !
1 «*^M»aaaH»«*aaK t

Town of
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas į naujų vietf.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon*

G. Benošius
1616 W. 47th Street

Koperatyvinė knygų 
leidinio, bei laisvo 
švietimo darbo Lie

tuvoj.

“KULTŪROS” B-VE
Siūlo amerikiečiams lie

tuviams savo gražių ir tu
riningų knygų Lietuvos 
kainomis. Užsisakydami 
siųskit pinigus čekiu. 
Knygos prisiunčiamos pa
štu.

Užsisakylęit iliustruotą, 
mėnesinį populeraus mok
slo žurnalą “KULTŪRĄ”,

Kaina metams Ameri
koj ir užs. $3 — pusei me
tų $1.50.

Kaina metams Lietuvoj 
Litų 20 — pusei metų 12.

Knygos bei žurnalas 
yra graži ir naudinga DO
VANA giminėms ir drau- I 
gams. >

“Kultūros” b-vės: 1, 
L i e* t u v o s Koperatyvų 
Bankas Šiaulių % sk. Eina-

i mosios s-tos: 2, Prekybos 
: ir Pramonės Bankas Šąu- I 
į lių sk. Adr.

“Kultūros” b-vė,
1 1

Šiauliai (Lituania),
I Dvaro g. 24. , Į

Sulaupyk.it
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Lietuvių Rateliuose KLAIDOS ATITAISYMAS PRANEŠIMAI
(Seka nuo 7-to pusi.)

lankančio sergantį džiova ir 
gulintį ligoninėj narį Mačans- 
kj darinkti dar du lankyto
jai, C. Kairis ir F. Linkartas.

Priėjus prie naujų reikalų 
vėl kila diskusijos api<e renka
mus La Follette kampanijai 

Vienas fosterinis ko- 
duoda -įnešimą, kad 
susirinkimas išnešiu

munistas 
skyriaus 
unijos viršininkams papeikimą, 
kam jie verčia narius duoti do
lerius. Jis sako, kad La Folle
tte niekad nebuvęs darbininkų 
užtarėjas ir niekad nepriklau
sęs jokiai darbininkų unijai. 
Ų. Kairis jam atsako, pareikš
damas, kad j<i pinigai butų 
renkami Fosterio kampanijai, 
tai tie, kurie dabar triukšmą 
kelia, netik nieko nesakytų, 
bet ir rankom plotų. Bet kad 

eina progresyviam, A- 
darbininkų

pinigai 
merikos darbininkų pastaty
tam kandidatui, o ne komunis
tui Fosteriui, tai tie komunis
tai dabar įieško visokių prie
kabių pri;f- unijos tarnų. Tai

los-

nuo 
centro

yra niekas daugiau, Kaip 
terinis “gręžimas“ unijos, 
si unijos nariai žino, kad 
amalgameitų unijos 
ir lokalų buvo pasiųsti delega
tai i visos šalies progresyvių 
spėkų ir darbininkų unijų ken
tei enci ją Clevelande suorga
nizavimui trečios politinės par
tijos, prieš dvi esančias kapi- 
tr’istini's partijas. Ta konfe
rencija davė pagrindą Ameri
kos Darbo partijai ir pastate 
savo kandidatą i šalies prezi-

pasižadėjo vaisomis iš
temti ir amalgameitų 

lodei nė vienas narys 
teisės atsisakyti nuo 

dolerio tai rinkimų 
Tai nedidelė su- 

25c. į metus, nes 
ima tik kas keturi 

ir kiekvienas darbinin
kas gali ir pajiegia lengvai to
kią auką sudėti. Bet kaslink 
pi ievarlos ar biznio agentų 
giumojimo tiems nariams, ku
li r nenori duoti dolerio, tai tik j 
reikia prisiminti 
i omr 
buvo 
jaučiai Rusijai.

gulėrni 
unija.
m turi 
mokėjimo
kampanijai, 
ma, lik po 
linkimai bi

kas buvo (la
keli melai algai, kada 
renkamos aukos badau- 

Tada kiekvie- 
turėjo duoti

ne dolerį, bet pusę dienos už
darbio. Tada dar didesni gru
mi.jimai buvo vartojami tų 
pučių biznio agentų, bet tais 

grūmojimų 
komunistai, 

išjuokė tuos 
mėgino at-

davimo Rusijos 
bandė skųstis

o ypač
kiltie dar visaip 
darbininkus, kurie 
sisakyti nuo 
baduoliams, ar 
dėl vartojamos prievartos. Ta
da pinigai buvo renkami tikrai 
per prievartę, bet dabar jokios 
prievartos visai ir nėra, kas 
nori aukoja, kas nenori neau- 
koja. Po tokio paaiškinimo, 
vėl kalba fosterietis-komunis- 
tas, kad La Follette niekad 
nebuvęs unistas. Pečiaus jam 
pastebima, kad ir Leninas, 
l rcckis, Zinovjevas ir kiti ir
gi niekad nėra buvę unistais 
ir nepriklausė jokiai darbinin
kų unijai ir nėra mokėję* uni
jos duoklių, o vienok juos ko
munistai garbina, čia lig mėš
lungis pradėjo komunistus 
traukyti, jie ėmė judėti, trep- 
sėt ir visaip kliudyti kalban
čiam, o kili pradėjo ir koliotis, 
vos pirmininkas įstengė juos 
numalšinti. Visi rimti nariai 
stebisi iš tokio komunistų fa
natizmo. Bet visgi komunistai 
nutarė išnešti viršininkams 
papeikimą kam jie remia La 
l-'ollelte.

Dar tapo išrinkta komisija 
iš trijų narių surengti nariams 
lavinimosi 
lekcijas, 
tu lės būti

diskusijas ar 
kurios, žinoma, 
komunistinės, 

susirinkimas ir baigėsi. ’

Susirinkimas buvo visai

pre- 
irgi 
T uo

ne- 
ne- 
ne- 
rei- 
šei-

silankymo j susirinkimus ir 
sirupinimo savais ir unijos 
kalais, komunistai ir gali 
mininkauti unijos skyriuje.

—Tikrų Unijistų Brolis.

Vakar mano pranešime iš 
“North Side’’ įsiskverbė nema
loni klaida. Atspausdinta:

Kad Katilius, VieŠis ir da 
magaryčioms galima pridėti 
Jakštą su savo sėbrų bui5u 
“no good”, tas tiesa, bot juk 
tas klausimas senai užbaig
tas ir viršpaminėti draugai 
gavo už savo “griekus“ tin
kamą “pakutą“. / 
Turėjo būti:

NORTH SIDE. — Linksmą balių 
rengia North»Sides Draugijų Sąryšis 
palaikimui Viešo Knygyno, nedėlioję, 
spalio 19 d., Liuosybes Svetainėje, 
1822 Wabansia Avė. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Vietos ir apielinkės lietuviai, jauni 
ir seni visi atsilankykit į šį balių. 
Tai bus vienas smagiausių balių ku
riame smagiai laiką praleisit.

— komitetas.

| ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTft

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomai 
ir garantuojamas už $4. Automobilii 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie 
linkėj. {staiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengime 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijoi 
darbininkai samdomi. J. J. Dunnt 
Roofing Co., 341.1-13 Ogden Avė. 
Phone Lawndale 0114.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME
MOTERŲ

“Kad Katilius, Viešiu ir da 
magryčioms galima pridėti 
Jakštą su savo sėbrų burių 
buvo ‘no good’, etc.”
— Julius Mickevičius, pirm.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Kam jie priklauso, tegu 

vyriausi j į pašty

Šie laiškai yra atėję iš Euro 
pos.
nueina
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio 
Kur padėta iškaba “Advertiser 
Window” lobėj nuo Adam? 
gatvės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pažy 
lieta. Laiškus paštas laiko til 
ceturioliką dienų nuo paskelbi 
mo.

501
502
505
509
510
513
534
536
540
541
545

548
554
556
5611
562
563
566
575
576

578
588

Aluzaitis Barre

Arlauskas Cicila 
Bernotaricienė Ona 
Burnes Bronite 
Do’wgwainis Aleksandro 
Janulauicui Jospui 
Kazailis Walter 
Klikunas Mikalojui 
Klovas. Wm. 
Lingaitei Barborai 
Malauskys Frank 
Maukus William 
Mineuaskos Kazimieros 
Nauronis Anton 
Padguzskaite Kastancija 
Parmalis Emma 
Pccukaitis Marcei 
Pocius Peter 
Steponaitis Rozalija 
Streckis Petras 
Sullanskos Jonas 
Tautkus C. • 
VVolarich Nikodemus

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN jus galite prisira
šyti prie NAUJIENŲ SPUL- 
KOS ir turėtumėt prisirašyti 
tuojau, jei dar nesate prisirašę. 
Dedami kas savaitę po dolerį- 
kitą, nei nepatėmysit, kaip susi
dėsi! užtektinai pinigų, kad nu
sipirkus sau namelį ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. HalsteH St., 

Chicago, III.
RINKIMŲ KAMPANIJA

Draugai, kurie norėtumėte platin
ti La Follette rinkimų Agitacijos Li
teratūrą, tai galite gauti

AUŠROS KNYGYNE, 
3210 S'o. Halsted St., Chicago, III.

Kad išrinkus geriausį prezidentą 
rengiamos prakalbos sekančiose 
vietose.

Pėtnyčioj. October 17 d. Mildos 
svetainėj, 3144 So. Halsted St. Pra
džia 7:30 v. vakare. Kalbės geriau
si kalbėtojai 
kai. Kviečia 
lankyti

Lietuvių

lietuviškai ir angliš- 
zisus skaitlingai atsi-

La Follette Komitetas
10 metų apvaikščioji- 
rengia Lietuvių Rau- 
Pašelpos Kliubas iš 
subatoj, spalio 18 d., 

Liuosybes svet., 14th 
49th Ct., Cicero, III.Subatoje bus 

koncertas ir šokiai, nedėlioj — šo
kis. Kviečia visus.

—L. R. R. Kliubas.

Cicero. — 
nio koncertų 
donos Rožės 
Cicero. Ivvks 
Lietuvių 
ir

SI

šeštadieny, Spalio 18 d., Keistučio 
Kliųbo Dramos Skyrius stato scenoje 
puikų veikalą “KARALAITĖ TIKRO
JI TEISYBĖ“. Lošimas įvyks Mc- 
Kinley Park svetainėje, prie 38-tos ir 
Western gatvių. Pradžia lygiai 7:30 
vai. vakafe.

Visus nuoširdžiai kviečiame kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti.

— Rengimo Komitetas.

Chicagos Lietuvių Draugijos S’avi- 
tarpinės Pašelpos valdybos susirinki
mas įvyks pirmadienį, spalio 20 d. 
Liuosybes svet., 1822 Wabansia Avė., 
7:30 vai. vak. Visi valdybos nariai 
malonėkite susirinkti liaku.

— X. Saikus.

Visi norinti gauti “Naujienas“ 
td^kviens diena, anksti iii r-vto j savo 
narrvus. -nraneškite tvoi i Aušros Kny- 
sryną, 3210 So. Halsted St. Nuo kn- 
vn 1 dienos AnJros Knyrvnas naveds 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmoguj. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivi“ arba kas mėnesis 
“Gyvenimą“. “Gydytoją“, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Bonlevard 9663.

Pirmyn Mišraus Choro Eglė Žalčių 
Karalienės dainų repeticijos įvyks 
sekmadienį, spalio 19 d., 2 vai. po 
pietų, Liuosybes svet., 1822 Wabansia 
Avė., dainininkai malonėkite susi
rinkti laiku. — Komitetas.

Generališkos repeticijos Eglė Žalčių 
Karalienė įvyks ąntradienį, spalio 21 
d., Liuosybes svet., 1822 Wabansia 
Avė., 7:30 vai. vak. Visi daininin
kai įr lošėjai malonėkite susirinkt lai
ku. — Komitetas.

Nedėlioj, Spalių 19 d. 7:30 įvyks 
prakalbos su giesmėmis, 
tojai. 
31 St.

Bus kalbė- 
Malonėkit visi ateiti j 816 W.

ST.
spalio
Dr. Graičunas ir kiti.
du bažnytinė svet., Indiana ir 4th St. 
Pradžia 7 vai. vak.

ten pat 2 
pamokslas

SHARLES, ILL. — šeštadieny 
18 d. įvyks prakalbos. Kalbės 
„2“-------  ..... Vieta — šve-

Taipgi 
vaikams

vai. po piet bus 
lietuviškai.

— Komitetas.

L. S. " ..... -j
avinimosi susirinkimas ivyks penk 
adienj, spalio 17 d„ 8 vai 
taymoml

J. Lygos Stygų Orkestrus 
-? ______f______ •____ »_ 1 r

vak.,
Chapel, «lfi W. 31st St. 

—Ork, Komitetas

Dr-jos 
linkinius

Lietuvos Ūkininko 
ivyks

9-d., Meldažio svetainėj, 
23rd PI., 1 va! 
riai kviečiami 
norintieji prisirašyti.

susi- 
sekmadienį, spalio 

2212 W. 
po pietų. Visi na- 
atsilankvti, taipgi 

—Valdyba.

Liet. Teatr. Dr-stė Šv. 
aikys savo bertaininį 

šeštadieny, 
vai. vakare 
svetainėj,

Martino 
susirinkimą 

lalio 18 dieną, 7:30 
šv. Jurgio parapijos 

32 PI. ir Auburn Avė 
Nariai draugijos kiekvienas priva
lo pributi ir aptarti draugijos svnr-' 
bius reikalus. —P. K., rašt. I

Garfield Perk L. V. ir M. 
pinio Kliubo balius neįvykš, 

rengiamas subatoje, 
John. I'ngels svetainėj, 

tilpo valdžios laikinai

Pašel- 
kuris 

spaliobuvo
18 d.
lainė tapo valdžios laikinai užda
ryta lodei ir balius liko atidėtas. 
Laikas bus nuspręstas kitame susi
rinkime. -—Komitetas.

PAGRAMNAM NAMUS
Ar Tamistai yra reikalas savo na

mą — maliavotl, dekoruoti, kalsimuo- 
ti( popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kuiną — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mtis.

Kreipkitės:
BRIDGE^ORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

ATYDA NAMŲ SAVININKAMS 
Katrie neturite elektros šviesos name, 
pasiskubinkite paduoti orderius, nes 
nuo November 1 bus brangiau 25%.

A. L. GOSCIEWICZ, 
(Licensea Contractor)

5109 W. 30 St., * Cicero, Illinois.
Phone Cicero 3542

Automobiliy Malevotojas
Atlieku aukštos rųšies darbą ge

rai, greitai ir už nebrangią kainą. 
Kam reikia automobilius nialiavo- 
ti — kreipkitės.

AUTOMOBILE PAINTING
SHOP

t

Prop. Joseph W. Ažukas 
751-753 W. 54/th Place

Tel. Bonlevard 0312

DUODU PINIGŲ KAM 
REIKIA

Apiekunas skolins pinigus 
arba pirks antrus morgiČius — 
'JUO 
kit

Cicero. — Draugystė 
Kareiviu laikys mėnesinį 
kimų sekmadieny, spalių __
vai. po pietų, l.ietuvių Liuosybės r 
svet. Draugai bukite visi ir laiku;! 
taipgi nepanjrškite ir naujų harių 
atsivesti. Turime galybės reikalų .~— 
svarstyti, būtent,, prisirengti 
busimo maskinio baliaus ir t.

—Sekretorius K.

Lietuvos 
susirin- j 

19 d.. 1

1)

$3,000 iki $5,000. Atsišau- 
i Naujienas, Apiekunas,

Box No. 573

IŠRENDAVOJIMUI
FLATAS 4 ruimų rendai gana pa

togioje vietoje ir su visais tinkamais 
įtaisais — kampiniame name Brigh- 
ton Parke.

Kreipkitės
STANISI AIVAS STOIJ A VSKJS 

2306 Blue Island Avė.
Tel. Canal 6772

Draugystė Lietuvos Kareivių da- . .
lyvaus in corpore L. R. R. Kliubo praneskit į 
koncerte. Draugai dalyvaukite šeš- Į 
tadieny ir sekmadieny, 18 ir 19 
spalio.

Draugai dalyvaukite 
ir sekmadieny, 18 ir 

—Sekretorius.

Evan. Liut. pašalpos dr.au- 
mėnesinis susirinkimas bus 

M. Meldažio 
nes papras- 

susirinkimų dienose 
rengiamas vakaras, 

atsilankyti, ne
rengiamo vakaro 

—Raštininkas.

Liet, 
gystės 
nedėlioj. spalio 19 ((. 
svetainėj, 2 vai. vak 
tose musų 
įvyksta musų 
Visi nariai turite 
turime aptarti 
dalykus.

Lietuvių Moterų ir Vyrų Pašel- 
pinis Kliubas laikys savo susirin
kimą sekmadienį, spalio 19, 2 vai. 
no pietų Mark VVhite S<|. salėj. 
Narės ir nariai kviečiami visi at
vykti susirinkiman, nes bus daug 
svarbių reikplų ir rinkimas darbir 
ninku baliui.

Nut. rašt. E. Jozaitienė.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKOME sesers Marijonos 

Mielinauskienčs po tėvais Pakulaitč 
taipgi ir jos dukters Evos Mallct. 
Paeina Žydikių parapijos, 18 metų 
tam atgal ji gyveno Haverhill Mass. 
po to ji išvažiavo nežine kur, girdė
jau kad buk kur apie Chicago. Jeigu 
Seserėlė dar gyva meldžiu atsišaukti, 
arba kas žino apie ją pranešti už ką 
busiu labai dėkinga, brolis K. Kaz
lauskas ir sesuo Pelegija Kukicnė 
1739 So. Halted St. Chicago, III.

APSĖDIMAI
APSI VEDIMUI. Tikus, linksmas 

vaikinas 40 metų, noriu susipažint su 
mergina nuo 35 iki 45 metų amžiaus, 
arba našle su mažais vaikais. Gra
žumas nereikalingas, tiktai doras gy
venimas, Aš gerai uždirbu ir visa
da. Daugiau žinių gausit ant šito 
adreso: M. Rinkevich, 2538 Soutrport 
Avė., Chicago, UI.

JIESKO PARTNERIŲ
REIKIA PARTNERIŲ 
LAIME PIRMESNIAM

Reikia žmonių, kurie nusimano apie 
automobilių ir kas miletų tapti tur
tinau. Atvažiuokite ištirti didelj iš
radimą, ištyrimas dykai. Labiausiai 
kviečiami inžinieriai, advokatai, amat- 
ninkai ir biznieriai ir kurie iš pama
tymo gali atskirti gerą nuo blogo.

VAN BOSCH AIR MOTOR 
INVENTOR, 

informacijų atvažiuokit 
11446 Front Str.

Grove kards No. 4 iki 
pirmas Str. į vakarus.

Del

Cottage
Str.

Telėphonas Pullman 0657

115

J REIKALINGAS* ruimas vienam 
j vaikinui, Bridgeporto, Brighton Par- 
I ko ar Westsides apielinkčj, prie ^ęerų 
žmonių ir švarios vietos, turinti rui- 

i ' < . Naujienų Skyrių 
3210 So. Halsted St.

P. B. •

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI ruimas vienam vyrui ar 

dviem. Ruimaa garu apšildomas su 
visais parankumais ir modemiškas, 
prie mažos šeimynos. e

Kreipkitės ■
6340 So. Albany Avė.

J lubos

RE-NDON kambarys, yra 
?ktra, vana, su valgiu arba 

valgio. Atsišaukit vakarais.

JIESKO DARBO
PAIEŠKAU darbo prie namų 

gali būti vienas ar du vaikų. 
Turiu gerą patirimą. atsišaukit 

Zofija Michalik
1310 N. Oakley Blvd.

Bas. frorjt

REIKIA DARBININKĮĮ
MOTERŲ

REIKIA lietuves 
patarnavimui prie 
likų restauracijoj 
augštąi kambarius.

718 W. Adams St.

merginos

REIKALINGA gera, pa
tyrusi Veiterka; trumpos 
darbo valandos ir gera mo
kestis. Atsišaukit

Telefonu Canal 5947

PA.JIEŠKAU gaspadinės prie 
namų darbo ir prižiūrėti 
mergaites.

3620 S. Hoyne Avė.

K. šimkaitis

dvi

REIKIA merginų prie darbo 
saldainiu dirbtuvėj, 35c. i va
landą. Nuolat darbas.

, Glidden Food Products 
2670 EIston Avė.

1 .1 IEŠKAU senyvos moteries, kuri
mokėtų ir norėtų prižiūrėti 11 mė
nesių kūdikį. Duosiu gyvenimą, 
valgį ir primokėsiu sulig sutarties.

856 W. 122 SI.
* Tel. Pullman 7219

’ REIKIA DARBININKĮĮ
VYRŲ

REIKTA patyrusių operato
rių, darbas prie rain kautų.

Atsišaukite
EASTERN RAIN COAT CO.

913 W. Rbosevelt Rd.

REIKIA VYRŲ
Reikia 10 vyrų švariam dar- 

bui. Jei jus turite norą dirbti, 
čia yra didelis uždarbis. Nuo
lat darbas ir gera proga ateičiai, 
kaipo organizatorius prie dide
lės įstaigos. * Tai yra jusų pro
ga turėsite darbą iš kurio jus 
džiaugsitės ir didžiuosites juo. 
Reikia paliudymų . Atsišaukite 
asmeniškai Room 210, 58 W. 
Washington St.

STAKO SALESMANŲ 
Pardavinėti staką teatre, kuris 
dabar yra pastatytas ir remia
mas vietinės bankos. Uždirbsi
te $200 į savaitę. Telefonnoki
te Mansfield 6985.

REIKALINGAIS vyras COOK- 
virėjas. Geros išlygos geram 
žmogui. Lengvas darbas, trum
pos valandos. Atsišaukite per 
telefoną Canal 5947

“ aOtomobiliai
PARSIDUODA automobilius 

Durant Sport Touring 1923, ma
žai vartotas, gerame padėjime, 
parduosiu pigiai, Klauskit bučer- 
nėj nuo 12 vai. iki 7 vakare, 
729 W. 18 St., Chicago.

PARDAVIMUI Automobilius “Hey- 
nes“ 7 sėdynių arba mainysiu ant 
mažesnio 1922 modelio dirba kaip 
naujas. Parsiduoda Radio 8 tūba 
vertes $125.00, nupirksit už $45.00. 
Viskas turi būti parduota greitai, nes 
apelidžiu miestą, 2 lubos, 4459 So. 
Richrųond St.

RAKANDAI
PARSIDUODA seklyčios se- 

tak vertės $250; atiduosiu už 
$85; geranj stovy.

2435 W. 65tb St.
Pirmas flatas iš fronto

/ PARDAVIMUI
PARDAVIMUI Dry Goods 

krautuvė, labai geroje vietoje, 
nėra kompeticijos ,sykiu ir na
mas, dėl informacijų pasimaty- 
tykit su savininku, 4315 W. 63 
St., Phone Prospect 8124.

PARSIDUODA bučerne ir gro
sernė su namu. 4 kambariai pagy
venimui prie krautuvės. Namas 
randasi* geroj vietoj ir daro gerą 
cash biznį. Kaina $5200. Pardavi
mo priežastį patirsite ant vietos. 
Atsišaukite.
10625 IJox Avė., So. Chicago, III.
Phone Sagina>v 3624

ATIDUOSIU savo gražų gro
jiklį pianą su roleliais, jei imsi
te tuojau atiduosiu už $120. At
sišaukite dieną arba vakare, pi
nigais arba išmokėjimais. 1722 
S. Ashland Avė., 1 augštas.

PARSIDUODA groseme ir visokių 
smulkmenų, sena vieta, išdirptas biz
nis, 4 ruimai gyvenimui. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite
3443 So. A.uburp Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. Turiu parduoti grei
tai. Parduosiu už teisingą pa
siūlymą. Pardavimo priežastis, 
liga. Wm. B. Jarchow, 4300 S. 
Mozart St.

PARDAVIMUI grosernė se
nas išdirptas biznis, 4 ruimai 
gyvenimui, gausit bargeną.

Kreipkitės
3336 Lowe Avė.

PARDAVIMUI grosemė ir visokių 
smulkmenų krautuvė, 
vieta, 
žastis pardavimo liga.

Kreipkitės 
741 W. 51 St.

Sena išdirpta
Biznis gerai daromas. Prie-

GROJIKUS PIANAS
Turiu parduoti savo $800 vertes 

grojiklį pianą, su benčiumi ir 100 mu
zikos roleliu už

$110
Turi būt parduota pirm spalio 17 iŠ 
priežasties apleidimo miesto.

3324 N. Marshfield Avė. 
netoli Belmont Avė.

Klauskite Mr. Roma piano

PARDUOSIU AR MAINYSIU
2 flatų muro nauja.'; namas Brighton 
Parke, puikus, šviesus kambariai, ga
ru šildomas. Parduosiu pigiai ar 
mainysiu ant mažo namo ar kokio 
biznio. Atsišaukite 

2722 W. 39th St.
1-mas floras

ST. STOČKUS,
Pranešu kad turiu daug skripkų 

antrarankių, kurios buvo pas mane 
paliktos kaipo užstatytos. Parduo
du pigiai. Galit ir patis atsišaukti 
katrie man įdavėt muzikas, galėsit 
atpirkti atgal. Kreipkitės

3143 So. Halsted St.

NAUJAS 5 kambarių mūrinis bun- 
galow, didelis su grindimis augštas, 
kuriame galima padaryti 2 arba 3 
kambarius, kieto medžio grindys, ar
žuolo trimingai, įmūrytos rhaudynes, 
uždaromi miegojimui porčiai su fran- 
euziškomis durimis, cash reikia $1200, 
kitus kaip Vendą, kaina $6975.

EDWARD DUBSKY, JR. 
2138 So. 56th Avė. 

Cicero, BĮ.

KAVALIERIAI 
Pardavimui bučerne ir grosernė 
už pusę kainos, pigi renda, vi
sokių tautų apgyventoj vietoj. 

3401 W. 38 St.

PARDAVIMUI grosemė ir visokių 
mažmožių krautuvė, arba mainysiu 
ant mažo namo, ar automobiliaus, 
turi būti parduota greitai ir pigiai.

Kreipkitės
4958 Wentworth Avė. 

Tel. Yards 0903

ANTRAS RUDENS BARGENAS
40 akrų geros žemes, 6 kambarių 

stuba, 9 akrų girios, 10 akrų kornų, 
maža barnė ir kiti budingai, 4 mylios 
į miestą, ant žvyrinio kelio, 2 geri 
arkliai, 1 karve, 3 kiaulės, 60 vištų, 
Fordo mašina ir visi padargai ir ra
kandai, $2400.

Stock farma, molis ir juodžemis, 
120 akrų, 7 kambarių stuba gera, 5 
bames, 19 akrų girios, arti mokyklos 
ir štoro, ant gero kelio, 4 mylios į 
miestų, 6 akrai sodno, upė bėga, žemė 
ir budinkai $5500, įmokėti $2500.

šitos farmos turi būt parduotos iki 
Octoberio 25. klausk

P. D. ANDREKUS, 
Pantwater, Mich.

PARDAVIMUI 2 pečiai kukninis 
ir .šildoas, kukninis gazu ir anglimis 
kūrenamas. Apšildomas kietom ang
lim kūrenamas, viena žiemą tik var
toti. Nupirksit labai pigiai, nes man 
daugiau nereikalingi. Kreipkitės 1 
lubos.

6340 So. Albany Avė.

TURIU parduoti savo gražią, 
$275 vertės Victrolą, Console, var
totą tik 3 mėnesius, yra daug re
kordų, deimantinė adata, $7(1.

2502 \V. Division St. 
2nd floor

Tel. Armitagc 1981

GREITAS PARDAVIMAS. Pri
verstas esu parduoti bučernę ir 
grosernę. Kas pirmas, tas pirks už 
tikra pasiūlymą. Daro biznio nuo 
$200 iki $300 i dieną. Ncpralei. ki
tę šio bargeno.

t 1456 S. Donore St.
Tel. Lafayette 4427

PARSIDUODA kriaučių clean- 
ing and dyeing šapa. Senas iš
dirbtas biznis. Pardavimo prie
žastis — išeiname iš biznio.

2431 W. Chicago Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
visokių smulkmenų krautuve. 
Vieta išdirbta ir biznis galima 
gerai daryti. Nupirksi! pigiai.

Kreipkitės
3321 So. Morgan St.

NAMAI-ŽEME
• NAMŲ BARBENAI

6312 So. Western Avė.
Kurie ieškote pirkti ar mai
nyti NAMUS, LOTUS, FAR- 
MAS, BIZNIUS ir tt. Mes 
turime didelį pasirinkimą pa
rijų, Lotų, Marguette Parko 
kolionijoj ir po visą SOUTH 
SIDĘ. Kas ko reikalaujate, 
atsilankykite į musų OFISĄ 
visais reikalais, o visuomet 
busite užganėdintais ir pasi- 
skil’site tą ką jus reikalauja
te. Jei norite parduoti NA
MUS, LOTUS, mes turime 
laukiančių pirkėjų.

Rozenski-Lemont & Co>
6312 So. VVestern Avė. 

Tel. Prospect 2102.

PARDAVIMUI 5 kambarių mūrinė 
cottage, yra karštas vanduo, vana, 
elektra, aržuolo triimngai ir grindys, 
užbaigtas skiepas, Union Avė., netoli 
37 St., kaina $4200.

Atsišaukite
IGNATIUS CHAP & CO., 

31st at Wallace St.,
West Thirty First State Bank 

Bldg.

• PARDAVIMUI geras namas, 
Brighton Parke, mainysiu ant 
loto arba ant automobilio, atsi- 
šaukit pas savininką.

2306 Blue Island Avė. 
Tel. Canal 6772

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, su krautuve, 7 kambariu 
fialas, šokių svetaine, . taipgi pik
niku tįaržas. Atsišaukite prie savi
ninko.

John J. Pilat.
9200 Woodlawn Avė.. Burnside 

Tel. Chesterfield 2581

PARDAVIMiUI 2 augštų, 
kambarių medinis namas, 
kambariai skiepe. Yra elektr 
gasas. Tikras bargenas.

923 W. 18 PI.
II fl. iš užpakalio

AŠTUONIOLIKTOS GATVĖS 
APIELINKfiJ

Tiktai ką čekai apleidžia ši
tą šalį • ir prašė, kad greitai 
pardbotumem 5 pagyvenimų 
namą. Rendos atneša Į mėnesį 
$85, kaina $5700.

Kreipkitės adresu:
ALEX DARGIS 
726 W? 18 St.

Tel. Canal 1603

wPARDAVIMUI biznio lotas, 25x125, 
ant-69th St. prie Western Avė. Par
duosiu labai nigiai. Priežastis par
davimo nesveikata.

Atsišaukite
2517 W. 39th PI. 

Antros lubos

ŠIA SAVAITE turi Imti parduo- 
,tps namas 2X flatu po 4 kambarius. 
Namas naujas ir visi įrengimai 
yra pagal naujos mados. Priimsiu 
cash ir lotą. Savininką galima ma- 

ir ncdėliomis per 
randasi 3933 South

tvti vakarais 
dieną. Namas 
'Kaiman Avė.

B.
4819 S. Hamlin Avė.

DIDELIS mūrinis, 2 flatų namas 
prie Maniuette Bulvaro ir Maple- 
woo AA’., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Erai, 2111 \V. 67 
St. Tel. Prospect 1364

PARDAVIMUI 1 kambarių na
mas. aržuolo grindys visur, ce
mentinis pamatas, vra elektra, 
skiepas, kaina $3450, įmokėti $500, 
kitus lengvais išmokėjimais. Atsi
šaukite subatoje arba nedėlioję.

6537 Irving Park Blvd.

PARDAVIMU 2 augštų medinis 
namas, 9—4—4 kambarių, galima 
perdirbti į tfiatus. Yra gasas, clek- 
trt?, vana ir 1 karo ganidžius, prie 
Union Avė. netoli 37 St., kaina 
$5000, lengvais išmokėjimais.

Glceson &. O’Cidlahan 
654 W. 37 St.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 
gerame padėjime, 4—-4 kambariu, 
gasas, elektra, toiletas, vana, augš
tas cementinis skiepas, apėjimas 
apie namą, 2 karų garadžius, ce
mentinė ėlė, kaina .*8700. 

Mr. Henry Koziik 
1917 Pebria St.

PARSIDUODA arba apsimaino 
65 akrų farma Michigan valstijoj 
ant namo. Farma randasi arti 
miesto; 60 akrų dirbamos žemės 
ir 5 ganyklos ir miško. Priežastis 
pardavimo — senatvė. Matyki t va
karais nuo 6—7.

JOHN ŽALIS.
3951 S; Talman Avė.

ŠEŠIŲ flatų medinis namas, 
2—4 kambarių, pečiais 
mas, akmeniniu pamatu, 
dos $210 į mėniesį, 
$6.500 pinigais, kaina 
$14,500.

Tel. Normai 1236

MOKYKLOS

šildo* 
ren- 

reikia 
tiktai

I Specialiai Kursai Dress- 
m aki n g ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madb-on, Chicago, III. 
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manage,

VYRAI, mokykitės 
Apsimoka. Mokiname 
trumpas kursas. Vietos laukia. Mu
sų katalogas aiškina, kaip jus ga
lite uždirbti, kuomet mokinatės. 
Kaip uždirbti daug pinigų. Prc 
kitę katalogo.

MOLER BARBER COLLEGE
105 S. Wells St., Chicago, II


